
Trendwatcher Lieke Lamb: ‘We gaan bewuster om met alles
om ons heen, ook onze telefoon.’
Meer mensen zetten vaker hun mobiele telefoon uit
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Details ‘Door de crisis gaan we bewuster om met de wereld om ons heen. Het is een
nieuwe werkelijkheid: er is geen oneindigheid meer, de tijden van XXL zijn
over. Hoe stoer dat toen ook was. ’ De columniste, die schreef voor o.a. De
Telegraaf, Libelle en BNR schetst een bredere ontwikkeling: ‘Dat zie je terug
in veel verschillende vlakken: we gaan bewuster om met ons eten, willen
weten hoe het geproduceerd is, roken kan niet meer, dierenwelzijn krijgt weer
een plek en we gooien niets meer zomaar weg.’ Het mag dan ook geen
wonder heten dat die trend ook de mobiele telefoon bereikt.

Ben speelt in op een maatschappelijke ontwikkeling met deze eerste
Mobielloze Zondag: ‘We gebruikten onze mobieltjes eerst overal voor, de
social media voorop. Nu de telefoon al zolang overal aanwezig is, zetten meer
mensen steeds vaker hun mobiele telefoon uit. Sta er eens bij stil als je op
vakantie gaat: heb je je telefoon echt nodig? En waarvoor?’

Lieke zegt niet meer zonder haar telefoon te kunnen: ‘Ik ben een social media
beest: het is de plek waar ik netwerk en nieuws vandaan haal. In die zin ben ik
afhankelijk van mijn telefoon. In zekere zin heb ik last van wat ze FOMO
noemen (fear of missing out); als trendwatcher kan het niet zo zijn dat ik iets
mis.’

De mobiele telefoon uitzetten rijmt dan ook met de hang naar Mindfullness.
‘Je gaat minder in het moment op als je tegelijkertijd met je mobiele telefoon in
de weer bent. Aan de andere kant: door een telefoon ben je misschien wel
meer met de omgeving bezig. Je bent je bijvoorbeeld steeds bewust van mooie
fotomomenten. Vergelijk het met het volgen van een college, waar je meer
aandacht aan besteedt doordat je aantekeningen maakt.’
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Over Mobielloze Zondag

Ben even bewust

Mobielloze Zondag is een initiatief van telecom provider Ben®. Deze vraagt
hiermee aandacht voor het mooie in de echte wereld. Na een Hollands
biermerk dat er op wijst dat we minder kunnen drinken en een
energieleverancier die stroombesparing oppert, zet Ben® deze
maatschappelijk bewuste trend voort. Op deze Mobielloze Zondag staat de
wereld buiten de telefoon centraal, zodat we van kleine momenten kunnen
genieten zonder afleiding van je mobiel.

Ben® roept iedereen op om mee te doen met #benevenuit en via
www.mobiellozezondag.nl waar ook suggesties worden gedaan voor een
alternatieve dagbesteding. Met een telefoon die uitstaat is er tijd om tot rust
te komen of rust in je hoofd te krijgen. Om even niet te focussen op het leven
op je telefoon, maar het leven hier. En nu.

powered by 

http://pr.co/?utm_source=pressrelease&utm_medium=website

