
 

 

 

 

MXit EN BLOGGING – VRIEND OF VYAND  

VAN ONS KINDERS? 

MXIT 

MXit (uitgespreek “mix it”) is die term wat gebruik word vir ’n data boodskapstelsel wat in 2005 in 

Suid Afrika ontwikkel is.  Dit stel mense in staat om goedkoop deur middel van selfone met mekaar 

te kommunikeer.   

Negatiewe berigte 

Die afgelope maande was daar heelwat negatiewe berigte oor MXit in die media.  Verskeie berigte 

het gegaan oor pedofiele wat kinders geterroriseer het nadat hulle die kinders op MXit ontmoet het.  

Daar was ook berigte oor kinders se skoolwerk wat ly onder Mxit-verslawing.  Daar word aanvaar 

dat daar ongeveer 3 miljoen persone in Suid-Afrika is wat op MXit  geregistreer is en dat sowat 10 

000 nuwe lede daagliks registreer.  

Waarom is MXit so gewild?  

MXit kan gratis afgelaai word, dit is gratis om te registreer en daar is geen maandelikse fooi nie.  

Boodskappe kan in “real-time” vir mekaar gestuur word.  Boodskappe kos 2c per boodskap 

teenoor die gemiddeld van 70c vir gewone sms’e.  Lede kan in geselskamers (chat rooms) met ’n 

verskeidenheid lede gelyktydig praat.  Die lengte van MXit boodskappe is 2048 karakters (letters) 

teenoor   

die 160 karakters van gewone sms’e.  

Wat is die gevare van MXit? 

� Verslawing.  Kinders kan maklik verslaaf raak aan MXit.  Wanneer hulle 

eet, gesels, skoolgaan, huiswerk doen en selfs wanneer hulle fliek, word daar ge-MXit. 

� Swak kommunikasie.  Kommunikasie op MXit is onpersoonlik en veroorsaak dat kinders wat 

die meeste van hulle tyd deur MXit gesels, die vermoë verloor om mense in die oë te kyk en 

sinvol op persoonlike vlak te kommunikeer.  Sulke kinders verkies om met hulle maats deur 

MXit te gesels omdat dit makliker is (hulle hoef nie by mekaar uit te kom nie). Hulle kan ook 

kontak maak en verbreek net wanneer hulle wil. 

� Misbruik.  Kinders kan maklik misbruik en geboelie word deur ander persone op MXit. 

� Geselskamers.  Kinders kan maklik toegang kry tot ongemagtigde geselskamers wat wat nie 

pas by hulle ouderdom nie.  Persone in geselskamers is nie noodwendig wie hulle sê hulle is 

nie (bv ouderdom, geslag, ens). 
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� Skryf- en spelvermoë.  Persone wat deur MXit kommunikeer, het hulle eie taal- en skryfstyl 

ontwikkel, wat negatief kan inwerk op hul   

vermoë om korrek te skryf.  Vergelyk byvoorbeeld:   

x bydi hys  (Ek is by die huis).   

Wat kan ouers doen? 

� Raak vertroud met die tegnologie en gebruike van MXit.  Laai MXit op jou foon, gebruik dit en 

bepaal self wat daar aangaan.  Gebruik dit vir goedkoop kommunikasie met jou kinders.  Gaan 

besoek MXit se webblad www.mxit.co.za vir verdere inligting.  Vra ook ‘n elektroniese kopie 

aan van die inligtingstuk “Parent Guide to MXit” vanaf die sameroeper van die 

Navosingsdiensgroep van die Pastorale Dienssentrum Wapadrant by: jjroux@xsinet.co.za. 

� Voer gesprekke met jou kinders oor hul ervarings op MXit en die gevare van MXit.  Maak seker 

jou kinders is bewus van “veilige” geselskamers soos bv TeenZone wat vloekwoorde 

outomaties uitblok met # # # # simbole.  Verseker dat jou kinders bewus is van die gevare 

daaraan verbonde om persone wat hulle op MXit ontmoet het, persoonlik te ontmoet. 

� Vind uit by jou kinders waarom MXit vir hulle belangrik is. Gesels met jou kinders oor die 

verslawende effek van MXit.  Bepaal hoe lank hulle per dag op MXit is.  Gaan na 

www.netaddiction.com/resources/iaindex.htm en doen ’n aanlyntoets om te bepaal of jou kind 

verslaaf is aan MXit.  Stel reëls en riglyne daar oor wanneer MXit nie toelaatbaar is nie.  Indien 

jou kind te veel tyd deurbring op MXit en sy funksionering daardeur negatief beïnvloed word, 

kan daar met die selfoon-maatskapy gereël word dat hul internet toegang afgesny word. Sorg 

dat julle as ouers ’n goeie verhouding met julle kinders het en spandeer genoeg sinvolle tyd 

met hulle. 

� Rus jou verder toe deur na die volgende webwerwe te gaan kyk: 

� SafeKids.com: http://www.safekids.com 
� WiredSafety: http://www.wiredsafety.com 
� Yahooligans Parents Guide: http://yahooligans.yahoo.com/parents/ 
� MSN Kids, Stay safe online: http://www.msn.co.za/security/family/ 
� Child Line: Call 08000 55555 of besoek http://www.childline.org.za 

 

 

 

BLOGGING   

Die woord blog is afgelei vanaf die woorde web en log.  Blogs is 

elektroniese dagboeke wat op die Internet gestoor en opgedateer 

word.  Dit het so gewild geword (daar is 50 miljoen bloggers 

wêreldwyd) dat die Oxford English Dictionary die woorde weblog, 

weblogging en weblogger in Maart 2003 as terme opgeneem het. 

Die meerderheid van hierdie bloggers is tieners tussen die 

ouderdomme 13 tot 19 jaar. 
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Waarom blog mense?  

� Dit gee kinders ’n plek om hulle gevoelens en standpunte oor ’n wye verskeidenheid aspekte 

wat vir hulle belangrik is, te lig. Die internet verseker dat hierdie standpunte deur ‘n 

verskeidenheid mense gelees kan word.  

� Die interaksie is deur die internet en selfs skaam en terugetrokke tieners sal hulle menings en 

standpunte gee en deelneem aan gesprekke. 

� Kinders is tegnologies meer bedrewe as vooheen en verkies die internet as middel tot 

kommunikasie.  Spoed en toeganklikheid speel hier ’n rol.   

Wat is die voordele van blogging? 

� Kinders kry die geleentheid om hulle menings uit te druk oor sake waaroor hulle nie 

noodwendig met hulle ouers of ander kan of wil praat nie.  Dit kan terapeuties werk en kan 

bydra dat kinders se stres en of angsvlakke afneem.  Hulle ervaar dit as ‘n “oor” wat luister. 

� Kinders word voordurend blootgestel aan nuwe tegnologie op die internet, met gepaardgaande 

bemeestering van hierdie nuwe tegnologie. 

� Anders as MXit, ontwikkel die skryf, sinsbou, woordeskat en spelling van bloggers.  Die rede 

hiervoor is dat bloggers se “werk” deur baie mense gelees word en die blogger ingelig en 

intelligent wil voorkom. 

� Die bloggers se kommunikasievermoë word verbeter omdat hulle leer om hulle gevoelens in 

woorde om te sit en met iemand te kommunikeer.     

Wat is die gevare van blogging? 

� Kinders kan persoonlike informasie op hulle blogs publiseer wat dit vir  

mense moontlik maak om hulle te identifiseer (regte naam, adres, tel no’s, ens) en te kontak.  

Dit is veral ’n probleem omdat pedofiele blogs deursoek na ‘n moontlike prooi. 

� Kinders kan onvanpaste inhoud op hulle blogs hê wat deur ander uitgebuit kan word.  Kinders 

kan dan aanlyn geboelie en verneder word deur vreemdelinge of vriende as gevolg van 

menings, uitsprake of standpunte wat hulle op hulle blogs publiseer. 

� Kinders kan blootgestel word aan informasie op ander persone se blogs wat nie noodwendig 

waar is nie,  nie strook met ouers se waardes en norme nie, en nie in lyn is met kinders en 

ouers se geloofsoortuigings nie.    

Wat kan ouers doen? 

� Tree in gesprek met jou kinders en deel julle bekommerins oor die gevare van blogging, 

ontwikkel duidelike riglyne en reëls en pas dit konsekwent toe. 

� Leer jou kinders om alles wat hulle publiseer, eers te toets deur hulle self af te vra of hulle 

gemaklik is dat wildvreemdelinge  gaan lees wat hulle nou wil publiseer.  Indien daar twyfel is, 

moet dit nie plaas nie.   
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� Verseker dat jou kind se blog deur ’n toegangskode (password) beskerm word sodat 

vreemdelinge nie data daarop kan publiseer nie wat jou kind kan seermaak. 

� Omdat blogs in die openbare domein geskryf word, kan jy as ouer gaan lees wat op jou kind se 

blog is.  Verseker dat jy weet hoe en waar om dit te doen. 

� Maak seker daar is geen persoonlike besonderhede op die blog wat gebruik kan word om met 

jou kind kontak te maak nie.   

� Verseker daar is nie uitlokkende inhoud of foto’s op jou kind se blog nie.  Indien daar wel foto’s 

gepubliseer word, verseker dat daar nie iets op die agtergrond is wat jou adres kan verklap nie. 

� Aanvaar dat dit wat op die blog gepubliseer word, permanent daar is.  Wat is die implikasies 

hiervan vir jou toekoms (bv werkgewers wat ’n soektog op die web doen)?  

OM OOR NA TE DINK 

Waarom misbruik mense die internet en hul selfone?  Verslawing aan die internet 
en selfone hou verband met begeertes om die ongemak en leemtes in hul lewe en 
verhoudings te vul.  Die internet en selfone word daarom misbruik om die 
behoeftes aan liefde, aanvaarding, waarde, kommunikasie, pret en opwinding te 
vul wat mense nie in hul gesinne of verhoudings kry nie.   

Saamgestel deur die navorsingsdiensgroepgroep van die Pastorale 
Dienssentrum 

 


