
WORD
WARME

 WILLIAM
“Warme William is iemand met wie ik écht kan praten. 

Iemand die écht luistert. Als jĳ  je kwetsbaar opstelt bĳ  iemand, 

zal die ander dat ook bĳ  jou kunnen. Dan ben je elkaars Warme William. ”

 Nora Gharib, trotse Warme William Ambassadrice



WARME STEDEN & GEMEENTEN

Ik ben Warme William, één en al warmte! 
Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ik sta 
voor het uiten van gevoelens en ik bied al-
tijd een luisterend oor. 

Iedereen kan Warme William worden! Dat 
kan je doen door te luisteren naar elkaar en 
door te vragen hoe het écht met iemand 
gaat. Een Warme William laat niemand in 
de kou staan. 

Wie is jouw Warme William? Iemand die 
graag luistert als je met iets zit? Je kan 
jouw Warme William nomineren via de 
Warme William app. 

NOMINEER JOUW WARME WILLIAM!

DOWLOAD NU DE WARME WILLIAM APP
BESCHIKBAAR IN DE GOOGLE PLAY & APPLE APP STORE 

en ontdek er tal van tips om zelf Warme William te worden



FACTS & FIGURES
In een representatief onderzoek in opdracht van                   en                                         bĳ  
500 Vlaamse jongeren tussen 16 en 25 jaar werd vastgesteld dat er een relatie is tussen diep-
gaande vriendschap en mentaal welbevinden. 

14% hierbĳ  toont een verhoogd 
risico op depressie. 

10% van de jongeren geeft aan 
op dit moment geen goede 
vriend te hebben. 

Bĳ na 1 op 5 Vlaamse jongeren geeft aan zich niet goed in zĳ n vel te voelen.

40% praat slechts af en toe 
met een vriend over zĳ n 
problemen of zorgen. 

10% praat nooit over zĳ n 
problemen of zorgen.

In een representatief onderzoek in opdracht van                   en                                         bĳ  
500 Vlaamse jongeren tussen 16 en 25 jaar werd vastgesteld dat er een relatie is tussen diep-



IEDEREEN KAN WARME WILLIAM WORDEN

Vraag hoe het echt gaat

Laat weten dat je er bent

Laat de ander uitspreken en onderbreek niet

Luister zonder een oordeel te vellen

Let goed op de lichaamstaal

Erken het probleem van de ander en minimaliseer niet

Laat weten dat het OK is je slecht te voelen

Soms weet je niet wat te zeggen en dat is niet erg

Vraag wat je kan doen om te helpen

Zoek samen hulp indien nodig

Net als Nora!

MEER INFO EN TIPS OP WWW.WARMEWILLIAM.BE 
EN OP DE WARME WILLIAM APP

IEDEREEN KAN WARME WILLIAM WORDEN

Erken het probleem van de ander en minimaliseer niet

Soms weet je niet wat te zeggen en dat is niet erg

Net als Nora!

MEER INFO EN TIPS OP WWW.WARMEWILLIAM.BE 


