
6

Op zaterdag 1 oktober wordt in ’s-
Hertogenbosch voor de derde keer 

het gebeds-
evenement 
Kinderen 
bidden voor 
Kinderen ge-
organiseerd. 
Kinderen 
bidden in de 
Mariakapel 
van de Sint-
Janskathe-
draal de 
kinderrozen-

krans voor zieke kinderen uit de re-
gio, voor wie ze ook kaarten 
maken. “Het is niet vanzelfspre-
kend meer dat kinderen bidden en 
al helemaal niet dat kinderen leren 
bidden voor iemand die Gods hulp 
extra nodig heeft,” zegt organisa-
trice Marjolein Heijs, “terwijl juist 
kinderen nog zo open staan voor 
geloof in de liefde van God en in de 
kracht van het gebed. Maria heeft 
herhaaldelijk gevraagd de rozen-
krans te bidden. Zij vroeg dit in Fa-
tima, Lourdes en in andere 
plaatsen aan kinderen. Daarom 

willen we kinderen op een leuke 
manier kennis laten maken met dit 
krachtige gebed.”

Meer informatie vindt u op www.
kinderenbiddenvoorkinderen.nl, 
hier kunnen ook kaarten worden 
gedownload waar kinderen thuis 
alvast mee aan de slag kunnen.
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Ouders controleren kind op internet

Vier van de tien ouders geeft toe 
regelmatig de statusupdates van 
hun kinderen te checken. Het prik-
bord op Facebook wordt door  
negenendertig procent bekeken 
om te zien wie er berichten stuurt 
naar hun kinderen en negenen-
twintig procent bekijkt foto’s waar-
op hun kind is getagd (voorkomt). 
De reden daarvoor is dat meer dan 
een derde overbezorgd is.
Een kwart gelooft dat dit de enige 
manier is waarop zij werkelijk kun-
nen zien waar hun kind mee bezig 
is. Elf procent zegt een Facebook-
account aangemaakt te hebben 
om hun kind in de gaten te houden 
en meer dan drieëndertig procent 

doet het om te weten met wat voor 
mensen het omgaat.

Surfgeschiedenis
Kinderen zelf zijn er niet altijd van 
gecharmeerd dat hun ouders bij-
voorbeeld ‘vriend’ met ze willen 
worden op Facebook. Dertig pro-
cent van de verzoeken daartoe 
worden afgewezen.

Het komt misschien niet als een 
verrassing dat vervolgens dertien 
procent van de ouders inlogt onder 
een account van een vriend, om 
hun kind in de gaten te houden, al-
dus beveiligingsbedrijf BullGuard 
dat het onderzoek liet uitvoeren.

Niet alleen sociale netwerksites 
worden gecontroleerd door be-
zorgde ouders – zesenzeventig 
procent zegt de internetgeschiede-
nis te checken om zeker te weten 
dat het kind geen ongeschikte web-
sites bezoekt. 

Verder zegt eenentwintig procent 
de chatgeschiedenis te controleren 
en drieën twintig procent bekijkt de 
verzonden berichten van e-mailac-
counts. Terwijl veertien procent be-
weert slechts nieuwsgierig te zijn, 
zegt eenenveertig procent bezorgd 
te zijn dat hun computer besmet 
wordt door virussen of malware, 
wanneer een kind een onveilige 
website bezoekt of zich registreert 
voor een illegale dienst. 
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Meer dan de helft van de ouders controleert de online activiteiten 
van hun kinderen, zo blijkt uit onderzoek onder tweeduizend Britse 
internetgebruikers. Vijfenvijftig procent van de ouders controleert 
hun zoon of dochter door sociale netwerkprofielen te bekijken. 
Nog eens vijf procent van de ondervraagden zegt dit ook te gaan 
doen zodra ze weten hoe het moet…


