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30. Antonio & Charlotte
Wat kan je bespreken met deze situatie?
•	 Sexting
•	 Grooming
•	 Chatten met onbekenden
•	 Vertrouwenspersoon

Uitleg situatie
Via deze situatie wordt gekeken naar de reactie van kinderen en jongeren als ze geconfronteerd worden met 
grooming. 

Het is belangrijk om ook te focussen op de reactie. Stel dat kinderen of jongeren toch ingaan op bepaalde verzoeken 
en ze raken hierdoor in problemen, dan is het belangrijk dat ze weten wat een uitweg kan zijn.

Het is cruciaal dat kinderen en jongeren in dat geval een volwassene durven aanspreken.

Vanuit een volwassen oogpunt lijkt het logisch dat kinderen en jongeren op dat moment naar ons toe komen. 
Onthou goed dat kinderen en jongeren ook weten dat ze eigenlijk iets hebben gedaan waarvoor ze eerder werden 
gewaarschuwd (chatten met onbekende, foto’s delen, afspreken met onbekenden,…) en nu moeten ze opbiechten 
dat ze deze raad niet opgevolgd hebben. Denk dus in de reactie aan victim blaming en secundaire victimisatie.

Kinderen en jongeren moeten weten dat, indien ze toch beslissingen hebben genomen die hen in problemen hebben 
gebracht, ze ook dan terecht kunnen bij iemand. Praten met een vertrouwenspersoon zal hun problemen verkleinen 
of oplossen, niet groter maken. 

Richtvragen 
•	 Wat zouden jullie doen in de plaats van Antonio?
•	 Is niets doen een goed idee? Waarom (niet)?
•	 Stel dat jullie in de plaats zijn van Antonio, zouden jullie het makkelijk vinden om met je ouders hierover te 

praten? Waarom (niet)? 
•	 Stel dat jullie het moeilijk vinden om dit aan iemand te vertellen die jullie kennen, zou je met dit probleem wel 

naar Child Focus durven bellen? Waarom (niet)? 

Nadat de spelers hierover hun gevoel hebben uitgesproken, geef je zeker mee dat het een goed idee is om naar Child 
Focus te bellen. Bespreek de eventuele ‘angst’ die ze hebben om te bellen en ga samen op zoek naar argumenten 
om die angst te ontkrachten.


