
Nieuws gezien dat je bang maakt? Da's normaal.

Geloof ons, je bent echt niet de enige... In het nieuws en op social media horen we soms straffe

dingen.

Jouw gevoel daarbij kan zo heftig zijn dat je moet wenen, of dat je aan niets anders meer kan

denken.

Nieuws = uitzonderlijk

Als het niet opvallend was, was het geen nieuws. Als het dicht bij jou dreigt te gebeuren, dan wordt

er extra voor je veiligheid gezorgd, veel meer nog dan anders! Bij nieuwsberichten over rampen of

aanslagen zie je ook altijd mensen die helpen. Of zie je dat de Overheid maatregelen neemt om

voor haar bevolking te zorgen. Focus je op de helpers!

De maatregelen tegen het Coronavirus zijn daarom ook vooral preventief: de meeste mensen zijn

nog niet besmet en dat wil iedereen zo houden. Hoe voorzichtiger we zijn, hoe minder kans op

besmettingen. Erg jammer natuurlijk als er een leuke activiteit wordt afgelast... Praat erover met

jouw omgeving. Misschien kunnen jullie de tijd gebruiken om fijn te praten of te chatten met elkaar,

moppen te tappen, samen in de tuin te werken, …? Maak elkaar niet bang. Vestig jullie aandacht

op de gewone, alledaagse, vertrouwde of leuke dingen.

Ongerust zijn = meestal niet nodig

Onthoud dit:

Chat met Awel

Ma-za:18-22u. Het kan zijn dat je
even in de wachtrij  terecht komt.

Door Awel 11-24 jaar

IK BEN BANG, BOOS, VERDRIETIG DOOR IETS WAT IK

OP HET NIEUWS ZAG. WAT NU?

Praat erover! Contacteer een goede vriend, familie, ... om je gedachten te delen en het een

plekje te geven. Je bent ook welkom bij Awel om erover te babbelen of je kan berichtjes

delen met leeftijdsgenoten op het forum.

•

Soms kan het ook helpen om het van je af te schrijven of er een tekening over te maken.

Zo geef je de gebeurtenissen een plaats en kan je beter loslaten.

•

Ga ook even iets anders doen. Trek je sportschoenen aan en ga een blokje lopen, spreek af

met vrienden, ... Afleiding is soms nodig om uit een donkere tunnel te geraken en terug het

positieve te zien.

•

Volg het nieuwsfeit niet continu op. Soms verschijnen er elk uur nieuwe berichten, die

allemaal iets anders zeggen. Het is dan beter om het eventjes te laten voor wat het is.

Wanneer het echt belangrijk wordt voor jou, zal je het zeker wel horen. Kijken je ouders veel

nieuws en word jij daar bang van, laat het hen weten. Vraag je ouders eventueel of ze

minder nieuws kunnen kijken of op momenten dat jij niet aanwezig bent.

•

PRAAT EROVER

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-za:
16-22u. Woe: 14-22u. Het kan zijn
dat je even in de wachtrij  terecht
komt.

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

https://awel.be/babbel#chat
https://awel.be/babbel
https://awel.be/forum
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102
https://awel.be/forum


Lees verder dan de titel.

     Luister vooral naar experts in het nieuws. Alleen zij kunnen écht goed het risico inschatten.

Betrouwbaar nieuws, duidelijk uitgelegd

Dat vind je bij:

Tip: kijk samen met je ouders of leerkracht naar het nieuws.

Het is normaal dat erg nieuws in onze kleren kruipt. Maar vergeet niet: er gebeuren véél meer

mooie dingen in de wereld! Let ook op alle grappige en hartverwarmende nieuwtjes online 😉

Terreur in het nieuws

Zag je een nieuwsbericht over een terroristische aanslag, en vraag je je af waarom terroristen

zulke dingen doen?

Terroristen kiezen deze weg om de mensen bang te maken, aandacht te trekken en chaos te

creëren. Ze willen dat iedereen over hen praat. De discussie gaat hier niet over de islam, moslims

of een geloofsovertuiging. Het gaat over terroristische daden waar we met afschuw op reageren.

FOTO: Simple

Nieuwsdiensten zijn bedrijven. Ze willen succes hebben. Dat zo veel mogelijk mensen hun

bericht lezen. Daarom kiezen journalisten straffe titels die jouw aandacht trekken. Soms zijn

die titels overdreven of erg misleidend.

•

Soms is nieuws gewoon niet waar. ‘Fake news’ noemen we dat. Toen het Coronavirus

bijvoorbeeld bekendheid kreeg eind januari 2020, werd er geschreven dat je het virus kon

oplopen via postpakketjes van Ali Express uit China. Dat bleek later helemaal niet te

kloppen. Ook VRT onderzoekt in de rubriek ‘CHECK’ verhalen waarover veel geruchten

rondgaan.

•

Karrewiet is het nieuws op kindermaat. Maar ook sommige volwassenen gebruiken graag

Karrewiet: alles is er heel duidelijk en kort uitgelegd. Je kan Karrewiet online kijken of op

Ketnet (om 08:45, 17:50 en 18:55).

•

Klaar is het VRT nieuws voor jongeren. Je vindt er betrouwbare informatie en duiding bij

actuele thema’s. Het is vooral goed om samen met je klas te kijken. Vraag je leerkracht om

Klaar te tonen in de les of bekijk de afleveringen.

•

Let ook op het WAT WAT LABEL. Als je dat ziet staan op een folder of een website weet je dat

de organisatie achter die website alle moeite doet om jou goeie info te bezorgen.

•

Hou altijd rekening met de bron. De ene nieuwswebsite is de andere niet.•

https://www.instagram.com/p/B8O1AKcneXa/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/dossiers/2020/02/check/
https://www.ketnet.be/karrewiet
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/rubrieken/klaar/
https://onderwijs.hetarchief.be/projecten/klaar
https://www.watwat.be/media/wat-het-wat-wat-label

