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Hoe gebruikt u dit boek?
Dit boek heeft een dubbele functie. Het wil zowel u als uw kind informeren over welke 
invloed de mobiele telefoon heeft op ons welbevinden en hoe we bewust kunnen 
omgaan met het mobieltje.

Het eerste deel van het boek is voor uw kind(eren). Het is het beeldende verhaal van 
ringstaartmaki Maki die de mobiele telefoon ontdekt. Het verhaal is een metafoor voor 
wat we in werkelijkheid ook zien gebeuren bij intensief telefoongebruik: Maki verliest 
zich in de virtuele wereld en raakt verwijderd van zichzelf. 

Na Maki’s verhaal volgt een uitleg voor u als ouder/verzorger. Hier wordt u meegenomen - 
aan de hand van het verhaal van Maki - in de theorie van de persoonlijke innerlijke ruimte 
(de tuinen) en hoe belangrijk deze innerlijke ruimte is voor ons welbevinden. De mobiele 
telefoon met al zijn aanlokkelijke app’s, kan daar gemakkelijk inbreuk op maken. De 
theorie wordt vertaald naar alledaagse situaties en tips die u in de praktijk kunt toepassen.

Het is aan te raden (maar niet noodzakelijk) om zelf eerst het theoriegedeelte te lezen 
en vervolgens samen met uw kind het beeldverhaal te lezen. U kunt dan in gesprek gaan 
over wat er met Maki gebeurt als hij zo intensief bezig is op zijn mobiel. En wellicht 
kunt u samen oplossingen bedenken om dat te voorkomen.

Ten slotte vindt u op pagina 32, direct na het verhaal van Maki, een - nog leeg - contract. 
Het is bedoeld om de afspraken die u (in samenspraak) maakt met uw kind rondom de 
(nieuwe) telefoon ‘officieel’ vast te leggen. Maak van de ondertekening van het contract 
een plechtig en feestelijk moment; het vormt voor het kind de toegang tot de virtuele 
wereld. Door hier nadrukkelijk bij stil te staan, maakt u het kind duidelijk dat dit een 
stap is die ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Zo zorgt u 
ervoor dat het gebruik van het mobieltje voor iedereen leuk blijft. 










