
Vind je iemand leuk of knap? Er zijn verschillende manieren om dat duidelijk te

maken aan die persoon. Maar iedereen reageert er anders op. Je zal dus misschien

enkele manieren moeten uitproberen.

Een paar tips:

Er is geen manier van versieren die bij iedereen werkt. Soms kan je veel proberen,

maar heeft de ander niet dezelfde interesse in jou. Dat kan pijn doen. En het is

normaal als je je daar een tijdje somber door voelt.

Soms passen mensen niet echt bij elkaar, hoe hard je ook probeert. Je komt vast

nog wel iemand tegen waarbij je je goed voelt en die jou ook leuk vindt.

Chat met Awel

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

Door Allesoverseks.be 13-16 jaar

BESTAAT ER EEN IDEALE OPENINGSZIN OM IEMAND TE

VERSIEREN?

De andere persoon moet weten wie je bent en wat jou zo fantastisch maakt.

Probeer dus om samen tijd door te brengen. Bijv. bij groepwerkjes in de klas,

hetzelfde team bij het sporten, op dezelfde plek rondhangen.

•

Sluit vriendschap met zijn of haar vrienden. Zo hoort degene die je leuk vindt

goede dingen over jou, en breng je meer tijd samen door.

•

Je kan af en toe een complimentje geven, bijv. over hoe grappig of lief je die

persoon vindt, of over hoe mooi je hun kleding vindt. Zo kan je aftoetsen of

die persoon dat leuk vindt of niet. Begin niet met seksuele opmerkingen over

iemands lichaam, dat kan bedreigend aanvoelen. Geef ook niet te veel

complimentjes in één keer.

•

Deel je gevoelens. Mensen vertrouwen je sneller als ze ook weten hoe je je

vanbinnen voelt. En door te vragen hoe de ander zich voelt, merkt die dat je

om hen geeft.

•

Let op de reacties van de ander wanneer je praat. Moet die persoon

glimlachen of luidop lachen, dan vindt die persoon je misschien ook wel leuk.

•

Verzorg je uiterlijk. Goed gewassen, leuke kleren, een heerlijk geurtje… Het

kan ook helpen om je goed over jezelf te voelen.

•

Stuur boodschappen via Instagram of Whatsapp. Zo kan je mekaar

langzaamaan beter leren kennen.

•

Stel voor om met jullie tweeën wat te doen. Samen naar school gaan, een

ijsje eten, naar de film gaan…

•

Blijf gewoon jezelf en eerlijk. Als je jezelf anders voordoet dan je bent, dan

krijgt die persoon verkeerde verwachtingen over jou.

•

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.

https://awel.be/babbel#chat
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102
https://awel.be/forum

