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Hoe gaat het met jou?
Misschien voel je je alleen omdat je met niemand over de problemen thuis wilt of kunt praten. Mogelijk loop je rond met allerlei
vragen, bijvoorbeeld of de ziekte of verslaving van je ouder weer
over gaat, of dat je het zelf ook kunt krijgen.
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