IK BEN VERLIEFD OP HET LIEF VAN MIJN BESTE VRIEND
OF VRIENDIN. WAT MOET IK DOEN?
Door Awel

11-18 jaar

Dat je gevoelens krijgt voor het liefje van je vriend of vriendin, is helemaal niet gemakkelijk.
Verliefdheidsgevoelens ‘overkomen’ ons, we kiezen er niet voor om op iemand verliefd te worden.
Maar we kunnen wel kiezen wat we doen met die gevoelens.

PRAAT EROVER
Chat met Awel

• Goede vrienden respecteren de relatie van een vriend of vriendin. Het is dus niet oké om te
flirten met het lief van je vriend of vriendin of om te proberen om de relatie op andere
manieren kapot te maken. Dat is gemakkelijker wanneer het duidelijk is dat de verliefdheid
niet wederzijds is. Het is extra moeilijk wanneer het lief van je vriendin ook iets lijkt te voelen
voor jou. Weet dat je een waardevolle vriendschap kan verliezen als je toch iets zou
beginnen met het lief van je vriend of vriendin.

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

• Zoek naar andere manieren om met je verliefdheid om te gaan. In deze video praten Zenne
en Tom over liefdesverdriet.

Bel met Awel

• Als de verliefdheid jouw vriendschap heel moeilijk maakt, kan het beter zijn even afstand te
nemen van zowel je vriend of vriendin als zijn of haar lief. Laat je vriend of vriendin wel
weten waarom je afstand neemt of minder met elkaar omgaat en doe niet alsof hij of zij niet
bestaat. Je wil hem of haar niet kwetsen.
FOTO: Paul Proshin

Mail met Awel
Antwoord binnen de 72u

Gratis en anoniem op 102. Ma-za:
16-22u. 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.

