
DE CORONA’S OP Vakantie
VERHAAL DOOR ELINE CLAEYS

ILLUSTRATIES DOOR SURYA VANDEVOORDE



mijn naam is corona.

je hebt misschien al van mij gehoord.

de laatste weken ben ik namelijk enorm 

beroemd geworden!

ik zal je eens vertellen hoe dat komt.



ik woonde samen met mijn duizenden broertjes en zusjes op een dierenmarkt ergens in china.
wij hadden het daar zo naar ons zin.

we woonden daar in de vacht van meneer vleermuis.
het was daar heerlijk warm en we konden daar lekker blijven plakken.

want warmte en blijven plakken, dat doen wij het allerliefste!



op een dag waren mama en papa corona, china een beetje beu!
ze hadden eens zin om er tussenuit te trekken.

we gingen op gezinsvakantie, weg van meneer de vleermuis.
dat is wel spannend met zoveel broertjes en zusjes.

we hadden er allemaal heel veel zin in!



mijn mama en papa vertelden ons, dat we bij elkaar moesten blijven.
we sprongen met z’n allen van dier naar dier,

op naar onze vakantiebestemming.
van meneer de vleermuis, naar mevrouw poes 

en dan naar de hond genaamd wuhan!
we hadden zoveel plezier in die warme vachtjes.

maar plots waren we enkele broertjes en zusjes kwijt!



zij hadden nog een leuker plaatsje gevonden.
namelijk op de handen van mensen, die op de markt hun spullen kwamen kopen.

jaja, voel maar eens aan jullie handen, die zijn ook lekker zacht en warm.
mijn broertjes en zusjes vonden het daar geweldig!

maar toen gebeurde het.......



de handen van de vrouw gaven een hand aan iemand anders,
waardoor mijn broertjes en zusjes van elkaar gescheiden werden.

je kan je het al inbeelden.....paniek in de corona familie!
mijn mama en papa vroegen ons om onze broertjes en zusjes te gaan zoeken.

daarom sprongen wij van hand tot hand.
en wanneer iemand hoestte, gebruikten we de druppeltjes om verder te zoeken bij andere mensen.



ondertussen zijn we al enkele maanden verder en zijn we verspreid over de hele wereld.
ik mis mijn broertjes en zusjes en ook mijn ouders heel erg.

mama zei, als we elkaar kwijtraken moeten we verzamelen in de zee.
we spreken dan af in de anemoon van mevrouw de vis.

het probleem is dat wij daar niet alleen geraken!
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stap 1
geef geen handen meer wanneer het niet moet.

natuurlijk mag je, je ouders, broertjes en zusjes nog een hand geven als het moet.
maar wanneer je iemand anders een hand geeft, worden we weer gescheiden van elkaar!



stap 2
als je hoest, gebruik dan een papieren zakdoek 

en gooi ze dan in de vuilbak.
of hoest in de holte van je elleboog.

anders springen wij naar de andere persoon 
die naast, achter of voor jou staat.

dan zijn we elkaar alweer kwijt!



stap 3
als je toch iemand een hand of knuffel wilt geven,

doe dan de corona shake!
een echte hit bij ons op de dierenmarkt.

ik laat je zien hoe het moet.
je geeft eerst een high five met je linkervoet en daarna met je rechtervoet.

gaaf he?!



stap 4
was je handen!

want dat is de enige manier waarop we terug naar de zee geraken.
wanneer jullie je handen voldoende wassen, gaan we via de riolering recht terug naar de zee.

en ik ben zeker dat mijn mama en papa daar op ons wachten!



zie je het zitten om mij en mijn broertjes en zusjes te helpen?
volg dan de 4 stappen en zorg dat al jouw vriendjes meedoen!

dan beloven wij om volgende keer flink bij onze mama en papa te blijven.



dankjewel!
groetjes van de corona’s.


