Tuana op Insta
Tuana is aan het spelen met haar telefoon. Ze kijkt op Instagram naar foto’s van haar
vriendinnen. “Wat een saai leven heb ik toch,” denkt ze, “iedereen doet leuke dingen en ik zit
hier maar een beetje op mijn telefoon te koekeloeren. Mijn foto’s op Insta zijn ook
supersaai.”
Plotseling krijgt ze een goed idee. Ze maakt een foto van zichzelf waarop het net lijkt of ze
iets heel spectaculairs doet op haar skateboard. Ze bewerkt de foto met verschillende filters.
Trots bekijkt ze het eindresultaat. Wow! Het ziet er echt heel spectaculair uit. Snel uploadt ze
de foto en ze schrijft er bij:
“Nieuw trucje geleerd! Cool, toch!!! Dat doen jullie losers mij niet na! #lovemylife
#hatersgonnahate”
“Ha,” denkt Tuana, “daar ga ik vast heel veel likes op binnenhalen!” Maar de uren daarna
gebeurt er bijna niets. Geen leuke dingen in ieder geval. Een aantal klasgenoten reageren:
“Uitslover!”
“Fake!”
En er is een reactie met alleen maar emoji’s die huilen van het lachen. Het voelt alsof ze
wordt uitgelachen.
Teleurgesteld en verdrietig gaat Tuana die avond naar bed.
Midden in de nacht hoort ze haar gordijnen ritselen. Langzaam opent ze haar ogen. Naast
haar bed staat een … een … een man. Een man met een groen pak aan, zwart haar en een
flitsende zonnebril.
“Wie, wie, wie bent u?,” stamelt Tuana terwijl ze de slaap uit haar ogen wrijft.
“Ik ben SuperPostMan,” antwoordt de man met een zware stem, “en ik zag jouw post op
Instagram!”
“Oh…,” zegt Tuana, “ja, dat was ehhh niet zo handig misschien…
“Nee, dat klopt,” vervolgt SuperPostMan, “Dat bericht van jou, he. Was dat nu heel
belangrijk? Om anderen te laten geloven dat jij iets heel bijzonders kunt?”
“Nee, eigenlijk niet. Het was ook eigenlijk niet waar… Ik kan dat helemaal niet…”
“Juist, het was ook niet eerlijk… Vond je het echt nodig om dit bericht te plaatsen?”
“Nee, ook niet. Ik verveelde me gewoon en had het idee dat anderen het veel leuker hadden
dan ik. Ik was een beetje jaloers.”
“Het bericht klopte dus ook helemaal niet. En nog eens wat. Heb je je netjes en aardig
gedragen?”
“Nee, ook dat niet. Ik heb mijn vrienden losers genoemd. Dat was niet goed van mij. Wat
moet ik nu toch doen?”
“Lieve Tuana, heb jij wel eens van de Erecode gehoord?,” vraagt SuperPostMan.
“Jazeker!”, Tuana veert op in haar bed, “daar hebben we op school les over gehad! De
Erecode bestond uit 5 woorden: Negeren, Blokkeren, Rapporteren, Verwijderen en
Reageren/Confronteren. Maar wat heeft dat hiermee te maken?”

“Welke van de 5 woorden zou je hier kunnen gebruiken?”
“Verwijderen! Natuurlijk! Ik verwijder mijn bericht en ik plaats een nieuwe foto waarbij ik sorry
zeg!”
“Heel goed, Tuana. En voortaan:
voor je iets post:
DENK NA!”

