
Vrienden zijn belangrijk. Je brengt veel tijd met hen door. Het is dus echt niet leuk als je verliefd

bent op iemand die jouw vrienden niet zo zien zitten. Zeker niet als je het gevoel hebt dat ze je

uitlachen.

Sta even stil bij hoe belangrijk deze vrienden voor je zijn.

Ken je hen al lang? Vertrouwen jullie veel toe aan elkaar? Zijn jullie graag bij elkaar en delen jullie

dezelfde interesses? Als het (h)echte vrienden zijn die het beste met je voorhebben, betekent hun

mening over jouw verliefdheid iets. Praat erover. Waarom vinden ze dat die jongen of dat meisje

niet bij jou past? En klopt daar volgens jou iets van? Als je toch beslist voor je liefde te gaan, maak

dan duidelijk aan je vrienden dat hun steun belangrijk voor je is, maar dat hun gedrag kwetsend is.

Of misschien zijn dit geen hechte vrienden, die jou niet zo goed kennen, of bij wie je niet op je

gemak bent? Dan is hun mening over jouw verliefdheid minder belangrijk. Ben je toch bang om uit

de groep te vallen? Bekijk dan even hoeveel kans van slagen je verliefdheid heeft. Zou je met deze

persoon een hechte band kunnen opbouwen? Als een relatie jou veel moois kan geven, dan kan je

er toch voor gaan. Probeer sowieso meer op te trekken met mensen bij wie je je goed voelt.
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Chat met Awel

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

Door Awel 11-18 jaar

WAT ALS JE VRIENDEN DE PERSOON OP WIE JE

VERLIEFD BENT NIET LEUK VINDEN?

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

