
“Ik kom uit een gezin waar alcohol drinken echt niet mag. Maar mijn vrienden

zeggen dat ik een mietje ben omdat ik niet meedrink. Wat moet ik doen?”

Er gebeurt zoveel tegelijk in je jeugdjaren! Je probeert te ontdekken wie je bent. Je

maakt je een beetje los van je ouders om je eigen weg in het leven te vinden. Je wil

ook bij je vrienden horen… Maar je bent ook heel trouw aan je ouders. Zij hebben je

het leven gegeven, en in de meeste gevallen nog veel meer.

Bestaat er een kans dat je je ouders kan overtuigen?

Of dat je tot een compromis kan komen?

Hier lees je alvast hoe je een goed gesprek kan hebben.

Voor wie moet je nu kiezen?

Wat je ook kiest, er is geen goede oplossing die iedereen blij zal maken. Kijk eens

hoe je zo’n ethisch dilemma aan kan pakken.

Dingen die je mee kan laten wegen in je beslissing zijn:

Je dilemma kan natuurlijk ook over andere dingen gaan zoals roken, drugs

gebruiken, seks hebben, maar ook over bijvoorbeeld uitgaan tot een bepaald uur,

of naar een bepaalde uitgaansbuurt, make-up opdoen, bepaalde kledij dragen …

Praat met iemand die je vertrouwt

Je kan altijd hulp vragen aan iemand die je kan vertrouwen om je keuze te maken.

Chat met Awel

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

Door Awel 11-18 jaar

MIJN VRIENDEN WILLEN DAT IK MEEDOE MET IETS DAT

NIET MAG VAN MIJN OUDERS. WAT NU?

Moet je loyaal/trouw zijn aan je ouders?•

Of moet je loyaal zijn aan je vrienden?•

En wat met trouw zijn aan jezelf?•

Hoe erg zijn je ouders tegen bijvoorbeeld alcohol?•

Wat zijn de gevolgen als je meedoet? Alcohol beschadigt de hersenen van

jongeren meer dan die van volwassenen.

•

Hoe goed is je band met je ouders? En hoe erg zal je die eventueel

beschadigen als je meedrinkt met je vrienden?

•

Hoe erg dringen je vrienden aan? Hoe belangrijk zijn deze vrienden voor je?

Hoe groot is de kans dat je uitgesloten wordt?

•

Wat vind jij zelf van bijvoorbeeld alcohol drinken?•

Wat zegt de wet? Het is bijvoorbeeld verboden om onder de 16 jaar alcohol te

drinken. Onder de 18 jaar mag je geen sterke drank drinken.

•

Ouders hebben het ouderlijk gezag. Dat wil zeggen dat je hen eigenlijk moet

gehoorzamen.

•

PRAAT EROVER

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.

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

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://admin.watwat.be/praten-met-je-ouders/hoe-kan-ik-openhartig-met-mijn-ouders-praten-over-gevoelige-onderwerpen
https://awel.be/themas/hoe-wat-wie/wat-het-juiste-om-te-doen/wat-het-juiste-om-te-doen-hoe-pak-je-een-ethisch
https://admin.watwat.be/down/met-wie-kan-ik-praten-over-hoe-ik-mij-voel
https://awel.be/babbel#chat
tel:102
mailto:brievenbus@awel.be
https://awel.be/forum
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/


Soms helpt het om alles eens luidop te zeggen om te zien welke keuze je best

maakt.
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