
Denk eerst goed na

Heb je iemand ontmoet online en heb je vaak veel te vertellen? Dan komt na een

tijd de vraag om eens af te spreken.

Het is spannend en het kan misschien wel het begin zijn van een mooie relatie of

een nieuwe vriendschap.

Toch zijn er ook risico's: je komt op het internet veel mensen tegen en je bent nooit

100% zeker van wie ze zijn en wat ze willen.

Die persoon kan een supermooie profielfoto hebben of echt cool lijken, maar als je

zou afspreken, kan blijken dat die helemaal andere verwachtingen heeft.

Ga je afspreken? Volg dan deze tips:

Zo speel je op zeker. En heb je hopelijk gewoon ook een leuke tijd met een nieuwe

vriend of vriendin!

Chat met Awel

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

Door Child Focus 11-24 jaar

IN HET ECHT AFSPREKEN MET IEMAND TOF VAN

ONLINE. ZOU IK DAT DOEN?

Breng zeker iemand op de hoogte van je plannen.•

Vertel waar je naartoe gaat en met wie je een afspraak hebt.•

Laat ook weten wanneer je ongeveer thuis zal zijn.•

Zorg dat iemand, zoals een vriend(in), meegaat naar je afspraak.•

Zorg dat je op een plek afspreekt waar veel mensen rondlopen, zoals een

café of op een grote markt.

•

Maar zeker niet bij je thuis of bij die persoon thuis.•

Maak geen valse beloftes. Beloof bijvoorbeeld niet om seks te hebben.•

Stuur geen pikante foto's of filmpjes door voor je afspreekt. Deze zouden

weleens verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.

•

Neem je gsm mee.•

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

