
Het is altijd oké om nee te zeggen.

Als je iets echt niet fijn vindt, moet je je niet schuldig voelen om nee te zeggen.

Niet simpel als het gaat over een vriend of vriending die het je vraagt!

Je bent misschien bang dat hij of zij je een seut gaat vinden of niet meer bevriend met jou wil zijn.

Nee zeggen is zoals wiskunde. Sommige mensen zijn daar gewoon snel goed in, anderen moeten

héél véél oefenen.

Daarom 5 tips om je te helpen nee te zeggen!

Heb je al alles geprobeerd en blijft je vriend of vriendin je overtuigen? Hoe hard het ook klinkt, dan

is het misschien tijd om eens na te denken over je vriendschap? 

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 Pimento 11-16 jaar

EEN VRIEND VRAAGT ME IETS TE DOEN WAT IK NIET

LEUK VIND. WAT NU?

Wees eerlijk. Zeg waarom je iets niet leuk vindt.1.

Vraag wat uitstel. Durf je niet meteen nee te zeggen, vraag wat uitstel om er over na te

denken.

2.

Blijft je vriend of vriendin aandringen, nadat je uitgelegd hebt waarom je iets wil doen? Blijf

toch bij je eerste gedacht!

3.

Praat met je ouders of een volwassene die je vertrouwt.4.

Stel iets anders voor wat je wel ziet zitten. Misschien vind je vriend of vriendin dat wel even

goed.

5.

PRAAT EROVER

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.

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

https://www.noknok.be/dashboard/mijn-veerkracht
https://awel.be/babbel#chat
tel:102
https://awel.be/forum
mailto:brievenbus@awel.be

