
Ik zit ermee

z o e k  e e n  m a n i e r  d i e  b i j  j e  p a s t

  via je huid komt 

manieren om Steun te ontvangen
 Praat

en vertel het aan iemand die je vertrouwt.

 Schrijf het op
en (wanneer je het aandurft) laat een ander het lezen.

 Neem (anoniem) contact op
met een organisatie zoals hiernaast.

 Zoek online
naar ervaringen van andere mensen en probeer erachter 
te komen wat hen heeft geholpen.

 Kom in beweging
en ga regelmatig een eind wandelen en zoek gezelschap.

OPDRACHT:

Vraag 1: Stel je hebt een probleem. Op welke manier zoek jij steun? 

Vraag 2: Bezoek de sites van deze organisaties. Schrijf op hoe de 
organisaties mensen helpt. Wat bieden ze aan? Maak hiervan een 
overzicht. Stuur dit naar je docent. 

  STAY S@FE week 4    Ik heb het er moeilijk mee

'Ik zit nu al een paar weken thuis. Af en toe 
ga ik bij iemand langs maar wát mis ik 
mensen om mij heen. Helemaal omdat 
mijn hoofd zo vol zit. Eerder zocht ik 
afleiding om niet te hoeven denken aan 
dingen die ik moeilijk vind maar nu.... ik zit 
ermee.'

Herken je dat? 

Je voelt je eenzaam, onzeker, gestrest, 
weinig ontspannen en opgesloten in jezelf. 
Juist in deze tijd van corona kun je 
piekeren over dingen die je zijn 
overkomen. 

Om over na te denken: 
Zijn er dingen waar jij over piekert?
Is er iemand die dit van jou weet? 

Wil je wel met iemand praten maar weet je 
niet goed hoe? Of ken je iemand waar het 
niet goed mee gaat? Doe de opdracht en 
lees de tips. 

Je bent niet alleen! 

C SG  

VLU CHTHEUVEL  

MELDPUNT 

t imon 

https://www.youtube.com/watch?v=_rJACrFVJE8
https://www.centrumseksueelgeweld.nl/
https://stichtingdevluchtheuvel.nl/
https://www.ikmeldhet.nl/
https://www.timon.nl/
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