
Hallo, ik ben Fabian, 14 jaar en ik heb de laatste 3 jaar een ernstig probleem gehad. Ik was

namelijk enorm bang van de dood.

Toen ik 11 was weende ik 's avonds altijd in mijn bed want, ik wou niet sterven. Op school, thuis en

in mijn vrije tijd kon ik mijn gedachten er niet van weg houden. De angst werd steeds groter en dat

leidde tot paniekaanvallen, heel veel stress etc. En zo ging dat 3 jaar verder.

Een paar maanden geleden heb ik dit probleem aan mijn ouders verteld want ik kon mij op niks

anders nog focussen, zij hebben mij naar een therapeut gestuurd en daar heb ik al mijn

problemen uitgelegd.

De oplossing was veel makkelijker als ik dacht dus, als jij een soortgelijk probleem hebt zoals mij:

vertel het aan iemand! Je vrienden ,familie, ouders, gewoon iemand die je kunt vertrouwen. Ik heb

er nu geen last meer van.
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Hoe ga ik om met stress en tegenslagen? Test je veerkracht!

HOE GA IK OM MET STRESS EN TEGENSLAGEN? TEST JE
VEERKRACHT! 

Chat met Awel

Ma-za:18-22u. Het kan zijn dat je
even in de wachtrij  terecht komt.

Door WAT WAT jongerenreporter 11-15 jaar

"IK HAD PANIEKAANVALLEN. DE OPLOSSING WAS
GEMAKKELIJKER DAN IK DACHT." | FABIAN (14)

PRAAT EROVER

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-za:
16-22u. 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 Tejo

Zoek een Tejo in je buurt voor
gratis therapeutische hulp

De oplossing was veel makkelijker als ik dacht dus, als jij een
soortgelijk probleem hebt zoals mij: vertel het aan iemand!

Fabian (14)
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