
Je bent superknap. Of heel erg slim? De populairste van je jaar? Misschien zijn je

ouders heel erg rijk?

Mensen verschillen

Ook vrienden verschillen van elkaar. Je hebt er niet om gevraagd. Het is gewoon

zo.

Zijn je vrienden soms jaloers? Vind je vriendin het oneerlijk? Of klaagt je vriend dat

die zich minder voelt dan jou? Door sommige verschillen voelen mensen zich soms

gefrustreerd, boos, of ze ergeren zich.

Misschien word je er wel eens door uitgesloten. Of heb je er zelfs vrienden door

verloren?

Wat kan je doen?

Waardeer je vrienden

Laat je vrienden voelen dat ze voor jou waardevol zijn. Dat zij jou ook veel te bieden

hebben.

Een goed gesprek

Soms is het verschil te groot. De negatieve gevoelens gaan niet weg. Je vriendin

blijft bijvoorbeeld jaloers.

Je kan een goed gesprek proberen. Misschien vinden jullie samen toch een manier

om het probleem aan te pakken.

Lukt het niet op je eentje? Je kan hulp vragen aan een bemiddelaar. Die kan als

buitenstaander naar jou luisteren en naar je vriendin. Het is iemand die jullie helpt

om zelf een oplossing te vinden.

Het kan dat jullie samen beslissen geen vrienden meer te zijn. Blijft je vriendin heel

erg jaloers? Soms is het beter om dan nieuwe vrienden te zoeken die minder

verschillen van jou. Of die minder moeite hebben met jullie verschillen.

Een andere mening vragen

Twijfel je of een vriend jaloers is? Weet je niet wat je ermee kan doen? Vraag

iemand die jij vertrouwt wat die ervan vindt.

Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Door Awel 11-24 jaar

MIJN VRIENDEN ZIJN JALOERS OP MIJ. WAT NU?

Jij bent knap, maar je vriend kan het allerbest gamen. Dat wil jij ook. Laat je

vriend je hierbij helpen.

•

Je vriendin mag bij jou komen spelen in het zwembad. Maar jij houdt van die

lekkere pannenkoeken bij haar thuis!

•

Jij bent populair, maar niemand kan zo goed dingen repareren als jouw

vriend. “Help je me mijn brommer te herstellen?”

•

PRAAT EROVER

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

https://awel.be/themas/hoe-wat-wie/hoe-pak-je-het-aan/je-hebt-een-probleem-met-iemand-hoe-kan-je-daar-samen-een
https://awel.be/themas/hoe-wat-wie/bij-wie-kan-je-terecht/bij-wie-kan-je-terecht
https://awel.be/babbel#chat
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102
https://awel.be/forum
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/
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