
Je kan chatten in een publieke chatroom of terwijl je gamet. Dat is een fantastische manier om

nieuwe mensen te leren kennen. Maar wees wel voorzichtig.

Meer tips en getuigenissen vind je op de veilig internetsite van Child Focus. Voel je je echt

bedreigd? Neem dan contact op met Child Focus (zie blokje Praat Erover).

Berichten sturen

Je kunt ook privéberichten sturen. Via berichtendiensten babbel je met je vrienden en spreek je

gemakkelijk af. De mogelijkheden zijn eindeloos: WhatsApp, Snapchat, Viber, Facebook Messenger,

Instagram …

Bij deze berichtendiensten moet je elkaar eerst als vrienden aanvaarden voor je kunt chatten. Let

op met wie je wel en niet toegang geeft. Onbekenden aanvaard je beter niet.

Pas ook op wat je doorstuurt. Deze berichtendiensten laten ook toe dat je foto’s en filmpjes

doorstuurt. Maar eens gestuurd, heb je geen controle meer over wat de ontvanger van die

beelden ermee doet.

Stuurt één van je vrienden je een vreemd berichtje? Let dan goed op, want zijn of haar profiel kan

gehackt zijn!

Chat met Awel

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

Door Mediaraven 11-16 jaar

HOE KAN JE VEILIG BERICHTEN STUREN NAAR ELKAAR?

Geloof niet zomaar alles wat anderen in de chatroom vertellen.•

Geef nooit je persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres, woonplaats of

wachtwoord aan een chatgenoot.

•

Gooi ook de persoonlijke gegevens van je vrienden niet te grabbel op de chat.•

Ga weg en sluit af als er op de chat iets gebeurt wat je verdacht of niet leuk vindt.•

Signaleer een verdachte chatter aan je vrienden en aan de moderator van de chatroom.•

Laat je niet doen. Op de chat heeft niemand het recht om te zeggen wat jij moet doen.•

PRAAT EROVER

Mail met Child focus

Antwoord binnen 24u

Bel met Child focus

Bel 116 000, 24/7 bereikbaar

http://www.childfocus.be/nl/preventie/veilig-internetten/jongeren%20.
https://awel.be/babbel#chat
mailto:116000@childfocus.org
tel:116 000

