H is
jaar en heeft voor het
eerst seks met een meisje in real
life H schrikt ich e enloos als
h merkt dat haar borsten be egen H is daar niet o voorbereid
met de siliconenborsten uit de
orno
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HO ONT

IKK LT S KSUALIT IT ICH

ongeren erkers vroegen m een le ing te geven over
meisjes en seksualiteit en jongeren erker stelde een
vraag Ik heb een vraag over at een meisje m vroeg
maar andere meisjes hebben me dat ook gevraagd en al
m n collega s itten met het elfde robleem eisjes
hebben seks met een vriendje en vinden dat el leuk
maar e voelen niets Is dat normaal vroegen de meisjes de jongeren erkers n h vroeg m Is dat normaal
artine Ik ant oordde a H vroeg
aar anneer
gaat dat dan over
n ik ant oordde ls e vol assen
n en als e o doorgaan dan ook nog niet ls meisjes
seksualiteit ge oon uitvoeren en niet o bou en leren
voelen en leren ont ikkelen bl ft de fysieke ervaring van
meisjes achter tot ver in de vol assenheid
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ls je jaar oud bent is het jn als je ouders je billen
afvegen ls je 0 jaar oud bent dan il je dat niet meer
e lichaam is van je elf en deel je met anderen als je dat
cht ilt ong oenen als je kind bent voelt smerig daar
heb je hormonen en contact voor nodig ong oenen
met iemand aarmee je het ilt als je geen kind meer
bent is jn maar met iemand aarmee je het niet ilt is
juist eer smerig
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