
I M M A G A Z I N E

"Being a teenager is an
amazing time and a

hard time.You get the
best and the worst

as a teen."
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1. Ben je ooit uitgegaan met de ex van een vriend / vriendin? 

a.  Ja (tsss, en de vriendencode dan?) 
b. Nee 

 
2. Heb je ooit je plannen verzet om een vriend / vriendin op te beuren? 

a. Nee  
b. Ja (duhh alles voor mijn bff) 

 
3. Heb je ooit geheimen doorverteld? 

a. Ja 
b. Ja (iedereen, niet liegen) 

 
4. Heb je ooit je vriend / vriendin meegenomen naar huis omdat ze te dronken waren? 

a. Nee (niet mijn probleem, ik ga slapen) 
b. Ja (en hoe was de opkuis? ;) )

 
5. Heb je ooit gezegd dat er iets tussen de tanden zit van een vriend/ vriendin? 

a. Nee (haha zien hoe lang het duurt voor ze het doorheeft) 
b. Ja (ik kan toch niet gezien worden met zoiets?) 

 
6. Heb je ooit stiekem geoordeeld over iets wat je vriend / vriendin tegen je zei? 

a. Ja  
b. Nee (maar stiekem toch een beetje) 

 
7. Heb je ooit gelogen voor je vriend / vriendin zodat ze niet in de problemen kwamen?

a. Nee (zoek het uit, niet mijn probleem J)
b. Ja (hij / zij zou het ook voor mij doen)

Ben jij een goede vriend?
Doe de test!



8. Heb je ooit iemand gehaat omdat je vriend / vriendin deze persoon haatte?
a. Ja (ik ben loyaal)

b. Nee (ergens weet ik dat het verkeerd is om vooroordelen te hebben)
 

9. Heb je ooit iets over je vriend / vriendin gezegd dat je niet in hun gezicht zou zeggen?
a. Ja (whoops)

b. Nee (ik zou niet durven ;))
 

10. Je vriend / vriendin vraagt om mee uit te gaan maar je hebt al plannen, wat doe je?
a. Je liegt en geeft een geeft een vals smoesje

b. Je zegt de plannen af en gaat mee uit (je moet natuurlijk ook wel eens tijd voor jezelf
nemen)

 
11. Je gaat uit en je vriend / vriendin zien er vreselijk uit, wat zeg je?

a. niets
b. “Amai, precies Shrek!” (honesty is key)

 
12. Je hoort een roddel dat je vriend / vriendin met iemand lelijk heeft gezoend, geloof je

die?
a. Ja (want de standaarden liggen redelijk laag tegenwoordig)

b. Nee (ik vertrouw op de smaak van mijn vriend / vriendin, en ik vraag het even na)
 

13. Je vriend / vriendin belt en zegt dat hij / zij een noodgeval heeft. Help je ze?
a. Nee bedankt, zoek het zelf maar uit

b. Ja natuurlijk!
 

14. Je vriend / vriendin zit in een emotionele crisis maar je gaat eindelijk op date met “die
ene” wat doe je?

a. Nope, eerst de liefde van mijn leven strikken (laten we ervan uit gaan dat het
noodgeval niet zo serieus is)

b. Je belt de date af en helpt je vriend / vriendin
 

15. Je vriend / vriendin stelt zijn / haar nieuw lief voor maar je mag hem / haar totaal niet,
wat doe je?

a. Je zegt het in hun gezicht
b. Je zwijgt erover (misschien beter om even geen drama te veroorzaken)



Resultaten

Als je tussen de 12-15 keer b hebt: GEFELICITEERD DAN BEN JIJ EEN
TOP VRIEND! Vergeet wel niet om toch eens tijd voor jezelf te maken. Je
moet niet ALTIJD 24/7 beschikbaar zijn, een rustmomentje is ook eens
goed.
 
Als je tussen de 8-11 keer b hebt ben je ook een super vriend! Je maakt
tijd voor jezelf maar ook voor je vrienden. Een gezonde combinatie dus.
 
 Als je tussen de 5-7 keer b hebt moet je wat meer aan je vriendschap
werken. Je bent niet echt een top vriend en bent eerder egoïstisch
aangelegd. Iets voor een ander doen en je eigen plannen aan de
kantschuiven kan heus geen kwaad!
 
Als je tussen de 0 –4 keer b hebt, fix je shit. Dit wil zeggen dat je geen
goede vriend bent. Doe ook eens iets aardig voor anderen of je gaat
alleen met 9 katten eindigen. 



 

 

You are not fat. You have fat. 
You also have toes. You are not toes.

#Let'sMakeItCosy
Tijd voor ontspanning!

Laat een warm bad lopen met je favoriete
bruisbal erin. Neem ondertussen een paar

kaarsen erbij en je laptop. 
Laat het Netflix & Chill maar beginnen!

#MoveYourAss
Bewegen is gezond!

Trek je loopschoenen aan en terwijl je loopt
luister je naar een fantastische playlist.

Gĳ zult uzelf graag zien!



Gĳ zult uzelf soigneren!

#GameForLife
Klaar om de strijd aan te

gaan?
Zet je snel achter je

console en stuur naar je
vrienden om je favoriete

game te spelen.

#OnlyYouMatter
Niet tevreden over jezelf?

Doe dingen die JIJ leuk
vindt en waar je je goed
bij voelt. Achteraf heb je
automatisch een goed

gevoel!

#SleepingBeauty
Slapen? Niets is leuker!

Heerlijk wegdromen in een
wereld zonder zorgen. Het

geeft je rust en nieuwe
energie!

 

#BePositive
Negativiteit, wat heb je er aan?

Dus waarom zou je al die
negatieve vibes toelaten in je

leven? Pagina's met toffe
quotes en body positivity

vrolijken je meteen op.
Probeer het eens!

 









PLAATS ALLEEN FOTO'S WAAR

JE JE 100% GOED BIJ VOELT.
 

WEES ERVAN BEWUST

HOELANG JE PER DAG OP

SOCIALE MEDIA ZIT!
 

NIET ALLES IS ECHT,
PHOTOSHOP WORDT ZEER

VAAK GEBRUIKT!
 

VERGELIJK JEZELF NIET

CONSTANT MET CELEBRITIES!
 

WEES TROTS OP JEZELF! KIJK
NIET TE VEEL NAAR ANDEREN.

 

HET INTERNET IS VOOR

EEUWIG! ALLES WAT JE
PLAATST IS ERGENS TERUG TE

VINDEN.

Oud nieuws




