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Kinderen raken weleens overweldigd, vertwij-
feld of ontredderd door wat ze op het internet
tegenkomen. Als ouder wil je graag dat ze be-
wust en op een gezonde manier kunnen om-
gaan met de vele online (sociale) media. Te-
gelijk wil je dat ze het potentieel ervan volledig
kunnen benutten, want we leven nu eenmaal
in een wereld die steeds meer digitaliseert.
Digitaal is normaal voor onze kinderen. In
#Help! Mijn kind leeft online bundelen kinder-
psychiater Lieve Swinnen en socialemedia-
evangelist Stefaan Lammertyn elk hun eigen
expertise, om uit te leggen wat ouders en an-
dere opvoeders concreet kunnen doen om
kinderen mediawijs of -wijzer te maken. Een
erg praktisch boek, waarmee niet alleen die-
hards maar ook dummies hun kind online
kunnen  coachen. � A.S

� #HELP! MIJN KIND LEEFT ONLINE. GIDS
VOOR OUDERS EN ANDERE OPVOEDERS.
Stefaan Lammertyn en Lieve Swinnen,
Van Halewyck, 2017, 256 blz., 
ISBN 9789461316233.

B O D Y T A L K  R A A D T  A A N

Hoe maak je 
je kind mediawijs?

Is empathie 
altijd goed?

In deze tijd van polarisering en
sociale ongelijkheid wordt steeds
vaker opgeroepen tot meer em-
pathie. Empathie als stuwende
kracht om moreel te handelen.
Of als probaat middel tegen on-
verschilligheid. “Maar is empathie
altijd goed?”, vraagt professor
Ignaas Devisch, filosoof aan de
UGent, zich af. “Op het niveau
van persoonlijke verhoudingen
is empathie wenselijk, maar het
is geen wondermiddel waarmee
we alle maatschappelijke pro-
blemen kunnen oplossen. Een
zekere onverschilligheid is ge-
wenst en soms zelfs bittere nood-
zaak.” In zijn nieuwste boek Het
empathisch teveel vertrekt hij van
voorbeelden uit het actuele maat-
schappelijke debat om je mee
te nemen in de geschiedenis van
hoe mensen denken over em-
pathie. Hij daagt je uit om stil
te staan bij je mensbeeld: schuilt
in iedere mens behalve een vriend
niet ook een schurk? � A.S

� HET EMPATHISCH TEVEEL. OP
NAAR EEN WERKBARE ONVER-
SCHILLIGHEID. Ignaas Devisch,,
De Bezige Bij, (24 oktober) 2017,
192 blz., ISBN 9789023449812.

Verhaal van
veerkracht

Veel mensen putten kracht uit
levensverhalen van anderen (zie
ook p. 28-30). Ook het boek 25
gram geluk brengt zo’n (waarge-
beurd) verhaal van veerkracht.
Een Italiaanse veearts getuigt
over een buitengewone vriend-
schap die hem door een moei-
lijke tijd in zijn leven hielp en
hem onverwacht een nieuw
doel in het leven gaf. Twee jaar
geleden opende hij een speciale
egelopvang, ‘La Ninna’, ver-
noemd naar het egeltje dat zijn
leven veranderde en hem leerde
weer plezier te hebben in het
leven. Vandaag wijdt hij zich
fulltime aan de zorg voor egels
die gewond, uitgeput en weer-
loos zijn, maar een wil hebben
om te leven die even sterk als
aanstekelijk is. Inspirerend en
ontroerend. � A.S

� 25 GRAM GELUK. HOE EEN
EGELTJE JE LEVEN KAN VERAN-
DEREN. Massimo Vacchetta en
Antonella Tomaselli, 
A.W. Bruna, 2017, 192 blz., 
ISBN 9789400509115.


