
Een verhaal voor kinderen in de pandemie



Er kwam iets engs aan. De grote mensen praatten er de hele tijd over. De serieuze
man op de televisie sprak er elke avond over. Onze juffen en meesters legden
plotseling uit hoe we onze handen moesten wassen en hoe we moesten niezen in
onze elleboog. Ik was verkouden en ik kon daardoor niet naar school. Maar later
wel, toen ik niet meer verkouden was en het enge ding ook nog niet was gekomen.
Maar het enge ding zat er wel aan te komen.



Met mama en papa ging ik naar de supermarket. Daar was
geen handontsmettingsmiddel. Er was wel heel veel wc-papier.
Bergen van wc-papier. Dat is normaal, maar toch zei papa er
iets van.



Toen kwam het enge ding en de aardige mevrouw op de televisie vroeg het aan de
oude mensen en de zieke mensen om binnen te blijven. Ze vroeg ons om niet rond
te reizen in het land. Mama en papa hebben onze vakantie geannuleerd. Onze opa
en oma konden ook niet komen, omdat de grenzen gesloten waren. Maar ik zie
nog steeds vliegtuigen landen over de baai. Ik vraag me af of we ze niet gewoon
kunnen uitnodigen en dan zouden ze toch kunnen komen.



Ik mag nog steeds naar school, maar mama begint erover te praten
om ons weer thuis les te geven, zoals we dat deden toen we op reis
waren. Ik vraag me af of we misschien weer op een nieuw avontuur
gaan.



Toen werden sommige
mensen in de stad ziek. Het
enge ding is namelijk een
ziekte. Het maakt de meeste
mensen een beetje ziek,
maar het maakt sommige
mensen heel erg ziek. Zij zijn
de mensen waar we ons
zorgen over maken.

Mama legde uit dat we niet ziek willen worden,
omdat we niemand ziek willen maken. Of omdat wij
dan een bed in een ziekenhuis innemen dat iemand
anders meer nodig heeft.

Papa zegt dat we uiteindelijk allemaal ziek zullen
worden. Maar als we zo lang mogelijk wachten, dan
hebben de oudere mensen en de mensen die al
ziek zijn een betere kans om weer beter te worden.
Dus nu blijven we thuis. Alles gaat langzamer. Er
rijden bijna geen auto's voorbij. Ik zie geen mensen
meer op straat lopen.

We lieten wat fruit achter bij de deur van onze
buren, omdat ze soms ziek worden en we
moeten voorzichtig zijn. Zij zijn ok.



Ik ben een paar dagen niet naar school geweest.
Niemand gaat naar school. Ik mis mijn vrienden
elke dag, maar ik denk dat het moeilijker is voor
mijn vriendin. Zij heeft een handicap, dus ging ze al
een week niet meer naar school voordat wij dat
deden. We praten met haar op de computer.
Normaal gesproken mogen we de computer niet
gebruiken, maar nu praten we met veel mensen op
de computer. Mijn vriendin is echt bang.



Gisteren heeft mama een moestuin aangelegd. Ze heeft alle
aarde gezeefd in een emmer met gaten en alle grote stenen
eruit gehaald. Ze bedekte het met hakselhout en we hielpen
haar om het uit te spreiden. Nu groeien er veel groenten.



We zijn ook naar het strand geweest. Er
was daar niemand, dus stapten we uit de
auto. Papa vond een poeltje met veel kleine
beestjes erin.



Toen zag ik mijn vriendin, maar we konden
geen hallo zeggen. Dus riep ik het maar. We
gooiden allebei stenen in de zee. Ik dacht dat
de mijne het verst was gegaan, maar zij riep
dat die van haar verder was.   Mama zei dat
het een kwestie was van perspectief.



De zon schijnt vandaag, dus zijn we koprollen
aan het oefenen in de tuin. Wij zijn ook de
radslag aan het leren, maar de mijne lijkt nog
meer op een konijnensprong.



Papa werkt nog steeds op zijn computer,

maar hij heeft ook tijd om voor te lezen uit

‘Het Beestenbos is boos’. Ik zag een duif in de

tuin vanochtend.



Gisteravond mochten we laat opblijven om naar de sterren te

kijken. We zagen het international ruimtestation over ons heen

vliegen. Eerst dacht ik dat het een vallende ster was, maar

papa legde uit dat het een soort van hotel is met veel

wetenschappelijke dingen. Ik wed dat die mensen zich veilig

voelen, ver weg van het enge ding. Ik vraag me af of ze naar

huis willen komen.



Mama zegt dat we thuisblijven om zo te

helpen om alle mensen veilig te houden.

Ze zegt dat we allemaal moeten

samenwerken om elkaar te helpen. Ze had

het erover dat wij zo ons steentje

bijdragen om kwetsbaardere mensen te

helpen.

Ik begreep niet echt hoe we mensen kunnen helpen als we niet eens andere

mensen zien. Maar ze legde me uit dat de hele wereld nu even langzamer gaat.

Dan kan iedereen even diep ademhalen en nadenken over de dingen die het

meest belangrijk zijn in ons leven. 

Ze zegt dat iedereen goed samenwerkt en

dat geeft haar een goed gevoel. Ik voel me nu

ook beter.



Het enge ding is nu hier, maar ik ben bij mijn familie. Ik kan

praten met mijn vrienden. De wereld gaat een beetje

langzamer en dat voelt nu niet zo eng meer.


