
Hoe nieuwsgierig ben jij?
Hoi!
Een tijdje geleden hadden we het op school over de Tweede 
Wereldoorlog. Een interessant onderwerp, vind ik.
Mijn leraar maakte tijdens de les een opmerking over de oorlog 
in Oekraïne, Dat er zeker ook wel overeenkomsten waren tussen 
de Tweede Wereldoorlog en die oorlog.
Maar dat snapte ik niet helemaal. Ik weet niet zo goed wat er nu 
precies allemaal gebeurt daar.
Op social media zie ik wel van alles voorbij komen. Ik heb al best 
veel video’s gezien uit Oekraïne, maar wat er nu precies aan de 
hand is, weet ik gewoon niet.
Je hoort zoveel verschillende verhalen! En ik weet ook niet wat er 
allemaal waar is van die verhalen. 
Dat vind ik dan zo lastig. 

Nu weet ik ook wel dat mijn social media misschien niet de beste plaats is om het 
nieuws te bekijken. Iedereen kan daar zomaar iets op zetten. Hoe moet ik dan weten 
of het echt zo is? Ik kijk dan meestal wie het erop heeft gezet. Als ik echt nieuwsgierig 
ben geworden, ga ik vaak ook verder zoeken naar informatie. Meestal kijk ik dan bij de 
pagina’s van het Jeugdjournaal, omdat ik weet dat die betrouwbaar is. Een officiële 
nieuwssite bijvoorbeeld 
Echte journalisten moeten namelijk altijd goed onderzoek doen, voordat ze iets op 
internet of de krant zetten.
Wat ik ook wel eens doe, is het aan mijn ouders vragen. Maar ook zij vinden het soms 
wel moeilijk. Mijn vader was er laatst nog ingetrapt! Hij had in een tv-programma een 
filmpje gezien over Queen Elizabeth en hij dacht dat het echt was, maar dat bleek 
helemaal niet zo te zijn! Stom eigenlijk, het was ook een satirisch programma! En de 
bron die in het programma genoemd werd, bestaat helemaal niet!
De volgende dag ging hij verder zoeken en kwam hij erachter dat hij erin getrapt was.

Hoe gaan jullie daar mee om?

Liefs,
Melle.

 


