
Vind je iemand leuk of mooi? Hoe toon je dat? Hier vind je een paar tips:

Doe samen dingen

De andere persoon moet jou leren kennen. Doe samen dingen.

Bijvoorbeeld:

Geef aandacht

Stel veel vragen. Zo voelt de andere dat je die leuk vindt.

Praat ook over jezelf

Mensen vertrouwen je sneller als ze weten hoe jij jou voelt.

Geef complimentjes

Bijvoorbeeld:

Zo merk je of de andere dat leuk vindt of niet.

Geef niet te veel complimentjes in één keer. Dan gelooft de andere het misschien

niet.

Zeg niets seksueels

Zeg niets seksueels over iemands lichaam.

Zeg bijvoorbeeld niet dat een meisje mooie borsten heeft. Dat geeft haar geen fijn

gevoel.

Stuur berichtjes

Bijvoorbeeld op Instagram of Whatsapp. Zo leer je elkaar beter kennen.

Denk wel na over wat je stuurt.

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

HOE VERSIER IK IEMAND?

Werk samen in de klas.•

Sport in hetzelfde team.•

Sta bij elkaar op de speelplaats.•

Fiets samen naar school.•

Kijk samen naar een film•

…•

Hoe gaat het met jou?•

Wat denk jij? •

Je bent heel grappig.•

Oh, dat is lief!•

Je hebt een mooie trui aan.•

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://admin.watwat.be/sexting/mag-ik-zomaar-iedereen-berichten-sturen
https://awel.be/babbel#chat
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102
https://awel.be/forum


Let op de reactie

Let op de reactie van de andere wanneer je praat of stuurt.

Dan vindt die persoon jou misschien ook leuk.

Zorg dat je proper en netjes bent

Ruik je lekker? En zie je er goed uit? Dan voel jij je ook beter. En ben je

aantrekkelijker voor de andere.

Blijf gewoon jezelf

Ben je niet eerlijk? Dan leert de andere jou niet echt kennen.

Wat als de tips niet werken?

Er is geen manier van flirten die bij iedereen werkt.

Soms kan je veel proberen, maar heeft de andere geen gevoelens voor jou. Dat kan

pijn doen. En het is normaal dat jij je dan somber voelt.

Soms passen mensen niet bij elkaar. Hoe hard je ook probeert.

Soms blijf je vrienden, soms ook niet.

Maar je vindt zeker iemand die bij je past en die jou ook leuk vindt.

Wat zijn jouw tips?

Wat zijn jouw tips voor andere jongeren?

STUUR JE TIP IN

Lees zeker ook deze tips van andere jongeren: Hoe maak jij het aan?

Vertelt die ook iets over zichzelf?•

Stelt de ander jou een vraag terug?•

Was jezelf goed.•

Poets je tanden.•

Doe propere, leuke kleren aan.•

Hoe flirt jij?•

Wat zijn goede plekken om naartoe te gaan?•

Wat doe je beter niet?•

Welke tip heb je zelf voor andere jongeren?•

https://admin.watwat.be/verliefd/die-ook-verliefd-op-mij
https://admin.watwat.be/liefdesverdriet/wat-als-ik-afgewezen-word
https://admin.watwat.be/liefdesverdriet/ik-heb-liefdesverdriet-waarom-doet-het-zoveel-pijn
https://admin.watwat.be/verliefd/hoe-maak-jij-het-aan
https://www.tiktok.com/?referer_url=admin.watwat.be%2Fpdf%2Farticle%2F840&refer=embed&embed_source=null%3Bnull%3Bembed_logo&referer_video_id=7190757274179194118



