
Heb je het maeilijk?

Weet je geen Dplassing?

Is er niemand die naar je luistErt?

Ikwiljehelpen!

Problemen

Je hebt dat misschien wel BBns.fr is iets waar

JB maar steeds aan moet dEnkEn.

lets watje heel maBilijkvindt.

letswaarje bang vaar bent...

lets waarje verdrietig van wardt...

lets waarje bezorgd over bent....

lEts,....DfmisschiEnweliEmand...

-y;i.m.:^

Dat kan te maken hebben met Ben vriendje af

een vriEndinnetje.

Df met een broEFDfzus.

DfmEtJEvaderofmaEdBr.

OfgewDDnmetJEZElf.

Je kuntje daar heel naap en alleEn door vaBlBn.

Vertel het maar..

Het kan heel fijn zijn am er met iemand Dver te pra-

ten. Met je vader af maEder. Met een vriend Dfje

oma. Of iemand andBrs die je vertrouwt. lemand die

je aardig vindt en bij wie jij je ap je gemak vaelt.

Gelukkig kennen VBBI kinderen iemand aan wie ZE

hun vragen kunnen stEtlen en hun problemBn kun-

nen vertellen.

Is dat bij jau nist zo? Weet je niemand mEt wie je

durft te praten? Heb je het gEvael dat er niemand is

bijwiejeterBchtkunt?

Kam maar...

Tochis hetDDkvDarJDuecht

belangnjkom mBtiemandtE

praten.lemanddiEnaarJEwil

luisteren enje kan helpen.

Je mag altijdnaarje eigen meesterafjufgaan.

Durfje dat niet? Of wil JE dat niet? Dan kun je bij mij

terecht.

Dp schaal weEtje me vast wel te vinden. Kam ge-

woon naar mat toe en zeg: Ik wil graag een keGr

met u praten . Dan maken we samen Ben afspraak.

Ik ben er Dp dondEpdag en vrijdag.

Wilja dat liever niet?



HDB maet dat dan?

Dan mag je me thuis bEllen of mailen.

Wat mag je dan vertEllen?

JE mag alles zeggen waar je mee zit, waar je

verdrietig am bant, waarJE baas am bent,

waarjebang voarbent...

Dat kan echt van alles zijn, bijvaarbGeld:

Dat je geplaagd wordt.

Dat iemand die je kent hEel ziek is...

DatjejezaallEenvaelt...

Dat je ruziEhebtmEtiemand..

Daterthuisruzieis...

Dat het Dp schoal niet goed gaat...

EnnagveelmeEr...

Ja maar..

Misschien dsnk je nu wel: dat zau ik best willen,

maar als ze wist wat ik wil vertellEn..!

Nee, naar mij luisteren ZE vast niat.

JE vergist je. Je mag altijd kDmen en ik zal je

praberente helpen.

Dmdat...

We heel graag willen dat jij je problEem niet

vaar jezelf haudt. Weet J'E waaram?

Dmdat WE willen dat alle kindEren gelukkig zijn.

We willen je helpEn weer blij te zijn.

VertrouwenspErsDDn:

Juf Dorst
Jan Lievensstraat 49
G717SP Ede
TGl.:a318-G25133
CDDrst@ehbBnnekDm.nl

Blijf niet met een gEheim lapen!

Vind je het toch moBilijk am met mij te praten?

Dan kun je oak contact zaEken met Stichting Chris.

Daar werken mensen die JE ook graag willen helpen.

Mail Chris
Mailen of chatten gaat via: www.chatmEtchris.nl

Bel Chris
Dp woensdagavand kun JE tussen IB.DD en 21.3D uur

met Chris bellGn via D78 - G3123 DO.

^•t.m.^,

Eben-HaezerschDDl

MalEnstraat 98

G721WP Bennekam
0218-42DBGO


