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CCoonnttiinneennttiieevveerrpplleeeeggkkuunnddiiggee  

  

  
IInnlleeiiddiinngg  

VVeeeell  mmeennsseenn  mmeett  uurriinneevveerrlliieess  ddeennkkeenn  ddaatt  zziijj  ddee  eenniiggee  zziijjnn..  NNiieettss  iiss  mmiinnddeerr  wwaaaarr..  EErr  zziijjnn  iinn  

NNeeddeerrllaanndd  oonnggeevveeeerr  11  mmiilljjooeenn  mmeennsseenn  ddiiee  eerr  llaasstt  vvaann  hheebbbbeenn..  5500  %%  iiss  jjoonnggeerr  ddaann  5555  jjaaaarr..  

UUrriinneevveerrlliieess  iiss  dduuss  nniieett  aalllleeeenn  eeeenn  pprroobblleeeemm  vvaann  oouuddeerree  mmeennsseenn..    

IInnccoonnttiinneennttiiee  kkaann  ggrroottee  iinnvvllooeedd  hheebbbbeenn  oopp  iieemmaannddss  lleevveenn  

HHeett  ggrroooottssttee  pprroobblleeeemm  iiss  nnoogg  sstteeeeddss  ddaatt  zzoovveeeell  mmeennsseenn  zziicchh  eerrvvoooorr  sscchhaammeenn  ddaatt  zziijj  ggeeeenn  hhuullpp  

iinnrrooeeppeenn..  AAll  vvrrooeegg  wwoorrddtt  ggeelleeeerrdd  ddaatt  uurriinnee  ooff  oonnttllaassttiinngg  vviieezzee  pprroodduucctteenn  zziijjnn..  HHeett  iiss  ddaann  nniieett  

vvrreeeemmdd  ddaatt  uu  zziicchh  aallss  vvoollwwaasssseennee  sscchhaaaammtt  vvoooorr  hheett  ffeeiitt  ddaatt  uu  ggeeeenn  ccoonnttrroollee  mmeeeerr  hheeeefftt  oovveerr  ddee  

ssppiieerreenn  vvaann  ddee  bbllaaaass  eenn  //  ooff  eennddeellddaarrmm,,  mmeett  aallss  ggeevvoollgg  ddaatt  uu  oopp  ddee  mmeeeesstt  oonnggeelleeggeenn  mmoommeenntteenn  

uurriinnee  eenn  //  ooff  oonnttllaassttiinngg  vveerrlliieesstt..  HHeett  iiss  mmooggeelliijjkk  ddaatt  uu  ddee  ddeeuurr  nniieett  uuiitt  dduurrfftt,,  uuiitt  aannggsstt  ddaatt  aannddeerree  

mmeennsseenn  uu  rruuiikkeenn..  

MMeennsseenn  ddiiee  mmeett  iinnccoonnttiinneennttiiee  ttee  mmaakkeenn  hheebbbbeenn,,  vviinnddeenn  hheett  vvaaaakk  mmooeeiilliijjkk  hhiieerroovveerr  ttee  pprraatteenn..  VVaaaakk  

zziijjnn  eerr  vvrraaggeenn,,  zzooaallss::  

  WWaaaarroomm  mmooeett  iikk  zzoo  vvaaaakk  nnaaaarr  hheett  ttooiilleett??    

  IIss  iinnccoonnttiinneennttiiee  ttee  vveerrhheellppeenn??    

  WWaatt  iiss  vvoooorr  mmiijj,,  iinn  mmiijjnn  ssiittuuaattiiee,,  hheett  bbeessttee  mmaatteerriiaaaall??    

  WWaatt  kkaann  iikk  zzeellff  hhiieerraaaann  ddooeenn??    

  MMooeett  iikk  nnuu  mmiinnddeerr  ggaaaann  ddrriinnkkeenn??    

  HHooee  kkaann  iikk  eeeenn  ggeeïïrrrriitteeeerrddee  hhuuiidd  vvoooorrkkoommeenn??    

  HHooee  kkaann  iikk  pprroobblleemmeenn  mmeett  mmiijjnn  bbllaaaasskkaatthheetteerr  vvoooorrkkoommeenn??    

  HHooee  wwoorrddeenn  ddee  mmaatteerriiaalleenn  vveerrggooeedd??    

  OOookk  ppaarrttnneerrss  ooff  ffaammiilliieelleeddeenn  kkuunnnneenn  vvrraaggeenn  hheebbbbeenn  oovveerr  iinnccoonnttiinneennttiiee..  

  

CCoonnttiinneennttiieevveerrpplleeeeggkkuunnddiiggee  

EEeenn  bbeellaannggrriijjkk  oonnddeerrddeeeell  vvaann  ddee  ttoottaallee  bbeehhaannddeelliinngg  vvaann  mmeennsseenn  ddiiee  llaasstt  hheebbbbeenn  vvaann  iinnccoonnttiinneennttiiee  

iiss  hheett  ggeebbrruuiikk  vvaann  ooppttiimmaallee  hhuullppmmiiddddeelleenn  zzooaallss  ggooeedd  aabbssoorrbbeerreenndd  iinnccoonnttiinneennttiieevveerrbbaanndd,,  mmaaaarr  ooookk  

aannddeerree  pprroodduucctteenn..  DDee  ccoonnttiinneennttiieevveerrpplleeeeggkkuunnddiiggee  kkaann  uu  hheellppeenn  bbiijj  hheett  mmaakkeenn  vvaann  eeeenn  kkeeuuzzee  

hhiieerriinn  eenn  ggeeeefftt  vvoooorrlliicchhttiinngg,,  aaddvviieess  eenn  iinnssttrruuccttiiee..    

VVaaaakk  wwoorrddeenn  ddee  mmaatteerriiaalleenn  vveerrggooeedd  ddoooorr  uuww  zziieekktteekkoosstteennvveerrzzeekkeerriinngg..  DDee  

ccoonnttiinneennttiieevveerrpplleeeeggkkuunnddiiggee  kkaann  vvoooorr  uu  eeeenn  mmaacchhttiiggiinngg  ooff  rreecceepptt  rreeggeelleenn..  NNiieett  aalllleeeenn  ddee  

hhuullppmmiiddddeelleenn,,  mmaaaarr  ooookk  hheett  oommggaaaann  mmeett  ddee  iinnccoonnttiinneennttiiee  iinn  hheett  ddaaggeelliijjkkssee  lleevveenn,,  hheett  ttrraaiinneenn  vvaann  

ddee  bbllaaaass  eenn  bbeekkkkeennbbooddeemmssppiieerreenn,,  hheett  eetteenn  eenn  ddrriinnkkppaattrroooonn  eenn  ddee  ttooiilleettggaanngg  kkuunnnneenn  aaaann  bboodd  

kkoommeenn..  DDaaaarrnnaaaasstt  kkuunntt  uu  ooookk  pprraatteenn  mmeett  ddee  ccoonnttiinneennttiieevveerrpplleeeeggkkuunnddiiggee  oovveerr  ddee  eemmoottiioonneellee  

bbeellaassttiinngg  eenn  hhooee  uu  ddaaaarr  mmeeee  oomm  kkuunntt  ggaaaann..  EEnn  kkuunnnneenn  eerr  pprraakkttiisscchhee  ttiippss  ggeeggeevveenn  wwoorrddeenn..  



VVeerrddeerr  ggeeeefftt  ddee  ccoonnttiinneennttiieevveerrpplleeeeggkkuunnddiiggee  aaddvviieess  eenn  iinnssttrruuccttiiee  bbiijj  pprroobblleemmeenn  mmeett  

zzeellffkkaatthheetteerriissaattiiee//vveerrbblliijjffsskkaatthheetteerr..    

  

BBeerreeiikkbbaaaarrhheeiidd    

MMeett  uuww  vvrraaggeenn  kkuunntt  uu  ddee  ccoonnttiinneennttiieevveerrpplleeeeggkkuunnddiiggee  bbeerreeiikkeenn  vviiaa  hheett  ee--mmaaiillaaddrreess::  

ccoonnttiinneennttiieevveerrpplleeeeggkkuunnddiiggee@@rrddgggg..nnll  

WWiilltt  uu  lliieevveerr  tteelleeffoonniisscchh  ccoonnttaacctt  ddaann  kkaann  ddiitt  oopp  wweerrkkddaaggeenn  ttuusssseenn  0088..3300  uuuurr  eenn  1144..3300  uuuurr  vviiaa  

tteelleeffoooonnnnuummmmeerr  ((001155))  226600  3366  0022    

BBiijj  aaffwweezziigghheeiidd  kkuunntt  uu  uuww  bbooooddsscchhaapp  vviiaa  ddee  vvooiicceemmaaiill  iinnsspprreekkeenn..  WWiijj  pprroobbeerreenn  bbiinnnneenn  eeeenn  

wweerrkkddaagg  oopp  uuww  vvrraaaagg  ttee  rreeaaggeerreenn..  
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