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PROJECT

Digipesten
Martine Delfos is psycholoog en psychotherapeut.
Ze begeleidt het project Virtueel Leven Enschede. Dat project
heeft als doel een gezonde virtuele ontwikkeling mogelijk
te maken voor jeugdigen. Ze beschrijft de voortgang van het
project(*). Dit is deel 3 en gaat over digipesten.
Tienermeisje surft op het internet.
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