
Er zijn verschillende manieren om het aan te vragen. Iedereen doet het een beetje op zijn manier.

Ben je onzeker? Vraag het niet rechtstreeks

Een vriend(in) kan het voor jou gaan vragen aan die persoon, eventueel door een briefje af te

geven.

Of je kan het ook via Facebook, Whatsapp,… doen of via een sms’je.

Het voordeel van deze manier is dat het net iets minder pijnlijk voelt wanneer het antwoord ‘nee’

is.

Het nadeel is dat die ander misschien iets minder rekening houdt met jouw (gekwetste) gevoelens

omdat hij of zij jou niet kan zien. Het gebeurt ook dat de ander gewoon niet reageert op je vraag

of dat er misverstanden ontstaan.

Kijk dan even bij Ik heb het aangevraagd. Waarom krijg ik geen antwoord?.

Liever directe aanpak?

Je kan ook rechtstreeks op de persoon afstappen en vragen of hij of zij verliefd is op jou.

Je zou ook kunnen beginnen met te zeggen dat je hem of haar heel leuk vindt. Kijk dan naar de

reactie en je weet meteen of je over jouw ‘sterkere’ gevoelens kan praten.

Het voordeel is dat je dan meteen weet waar je aan toe bent.

Maar een rechtstreekse afwijzing kan ook wel harder aankomen.

Aanvaard het antwoord van de ander. Blijf niet aandringen.

Kijk even bij Liefdesverdriet wat je kan doen wanneer jouw verliefdheid niet beantwoord wordt.

Chat met Awel

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

Door Awel 11-16 jaar

HOE VRAAG IK HET AAN?

PRAAT EROVER

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-za:
16-22u. Woe: 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/liefdesverdriet/ik-heb-het-aangevraagd-waarom-krijg-ik-geen-antwoord
https://watwat.be/liefdesverdriet
https://awel.be/babbel#chat
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102
https://awel.be/forum

