Welke problemen kunnen mannen en vrouwen

het risico lopen om een goede vriendschap op te geven
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vriendschap een belangrijk thema. Allen vertellen dat
diepe en lange gesprekken zeer belangrijk zijn in hun
vriendschap met het andere geslacht.
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Platonische vriendschap
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