Pedagoge José Kuijsters:

‘Altijd leuk hoeft niet!’
Pedagoge José Kuijsters pleit voor meer rust in kinderlevens. Door
hun wereld vol ﬂitsende beelden, voortdurende prikkels en door
ouders geregeld vermaak, vertonen ze continu ‘zapgedrag’. Terwijl
verveling en saaie zondagen juist prima voor ze zijn. ‘Het hoeft niet
altijd leuk te zijn.’
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