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Beste leerling,  
 
Het Corona virus zorgt voor vreemde tijden …  
 
We moeten binnen blijven, afstand houden van anderen, mogen niet afpreken met personen buiten het gezin, 
je krijgt ook geen les meer op school en je moet thuis taken maken.  
 
Gevoelens die daarbij komen kijken, kunnen dan ook erg heftig zijn. Je bent zeker niet de enige!  
 

 Heb je misschien nieuws gezien dat je toch wat bang en bezorgd maakt?  
 Ben je zoekende in het anders organiseren van je sociale leven?  
 Voel je je niet zo best in je vel, door de crisis of door iets helemaal anders?  

 
 
 
Gezien ook wij als CLB niet meer tot op de scholen komen en gesprekken op ons CLB niet kunnen doorgaan, 
proberen we jullie via deze weg een hart onder de riem te steken.  
 
 
Onze CLB-medewerkers werken van thuis uit. Je kan ons dus nog wel bereiken telefonisch, via mail of via de 
CLB-chat. Misschien heb je de gegevens van jouw CLB-medewerker zelf al. Mocht dat niet zo zijn, mag je 
steeds bellen 03/338 44 88 of mailen clb@so.antwerpen.be.  
 

 
Onderaan deze brief geven we jullie ook graag nog wat tips, tools en hulplijnen mee.  
 
 

 
 
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar! 
 
 
Het team van het Stedelijk CLB Antwerpen 
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Tips 
 

 
Praat erover! Contacteer een goede vriend, familie, via de telefoon, messenger, whatsapp, skype, facetime ... 
om je gedachten te delen en het een plekje te geven. Je bent ook welkom bij heel wat instanties om erover te 
babbelen via de telefoon, mail, chat, forums.  

 
Probeer ook de gewone leuke contacten te onderhouden met klasgenoten, vrienden en familie. Doe dit via 
digitale kanalen of ga lekker old school en schrijf een brief of stuur een tekening op of zo. Denk ook eens extra 
aan die klasgenoot die er misschien niet altijd helemaal bij hoort of die vriend of vriendin waarvan je weet dat 
die het wat lastig heeft thuis. In deze tijden kan jij echt het verschil maken voor anderen en dat geeft jou ook 
weer een fijn gevoel.  

 
Soms kan het ook helpen om het van je af te schrijven, er een tekening, een gedicht of een lied over te 
maken. Zo geef je de gebeurtenissen een plaats en kan je beter loslaten. Probeer niet enkel de negatieve 
dingen op te schrijven, maar ook de dingen waar je toch nog blij van wordt of die je blij zouden kunnen maken. 
Dat kan je positieve energie geven.  
 
Ga ook even iets anders doen. Trek je sportschoenen aan en ga een blokje lopen (maar houd afstand van 
anderen), spreek online af met vrienden, lees een boek, luister muziek,... Afleiding is soms nodig om uit 
negatieve gedachten en gevoelens te geraken en terug het positieve te zien. Check zeker de anti-verveel tips 
van WAT WAT.  
 

Je krijgt het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven. Zorg toch nog voor een gezonde levensstijl met 
gezonde voeding, voldoende slaap, een vast dagelijks ritme, beweging en sociaal contact.  

 

Volg het nieuwsfeit niet continu op. Soms verschijnen er elk uur nieuwe berichten, die allemaal iets anders 
zeggen. Het is dan beter om het eventjes te laten voor wat het is. Wanneer het echt belangrijk wordt voor jou, 
zal je het zeker wel horen. Er is ook heel veel ‘nepnieuws’. Gebruik dus betrouwbare kanalen zoals 
https://www.info-coronavirus.be/nl/, https://www.who.int/, https://www.rodekruis.be/  
 

Kijken je ouders veel nieuws en word jij daar bang van, laat het hen weten. Vraag je ouders eventueel om 
minder nieuws te kijken of op momenten dat jij er niet bent.  
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Websites voor jongeren als je vragen of hulp nodig hebt 

 
www.clbchat.be   

 
Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14 en 21 uur kan je chatten met een CLB-
medewerker. Gratis en anoniem. Nieuwe regeling vanaf 23 maart!! Ook tijdens de paasvakantie is de 
chat geopend. Enkel niet op paasmaandag. 
 
www.tele-onthaal.be  

 

Als je nood hebt om te praten kan je gratis bellen of chatten met een vrijwilliger van Tele-Onthaal. Je krijg er 
ook info over hulp bij jou in de buurt. Dit gebeurt helemaal anoniem.  
BELLEN naar het nummer 106, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur  
CHATTEN: Op weekdagen en op zaterdag van 18u tot 23u, op woensdag en zondag al vanaf 15u. 
 
www.awel.be 

 
Awel is de website die ‘luistert’ naar kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren kunnen Awel op verschillende manieren 
contacteren en kunnen ook veel info vinden op hun website. Awel is gratis, anoniem en wordt bemand door vrijwilligers. 
Kinderen en jongeren kunnen met hen chatten, mailen, bellen of deelnemen aan een forum. 
 
www.jac.be 

 
Op deze site kunnen jongeren veel informatie vinden rond thema die hen aanbelangen.  
Jongeren kunnen mailen, chatten en bellen of een afspraak maken met een hulpverlener van het Jac. 
 

http://www.clbchat.be/
http://www.awel.be/
http://www.jac.be/

