Lesbrief

C RONA

Bladz 1

Beste Kidz
Sinds een aantal weken staat de wereld op zijn kop.

Het CORONA virus !!
Eind 2019 vond in de Chinese miljoenenstad Wuhan (circa 10 miljoen inwoners)
een uitbraak (EPIDEMIE) plaats van een tot dan toe onbekende variant van het coronavirus.
Deskundigen, zoals artsen en wetenschappers, gaven het de naam COVID—19 virus.
Het virus werd door mensen die besmet waren razendsnel op andere mensen overgedragen.
Zover nu bekend wordt het virus voornamelijk door hoesten en niezen van mens op mens
overgedragen.

Besmet raken en /of verspreiding

Filmpje Hoe het coronavirus zich
over de wereld verspreidde

Virussen zijn besmettelijke ziektes en worden meestal plotseling onverwacht actief.
Een virus koppelt zich aan cellen van mensen of dieren. Ook op planten of schimmels kunnen
virussen binnendringen. Het virus dringt cellen binnen. Als het virus binnen in het lichaam is
kan het zich vermeerderen.
In de geschiedenis zijn reeds veel mensen door telkens nieuwe virussen ziek geworden.
Zeker als ons lichaam nog niet op een “nieuw” virus voorbereid.
Het heeft dan nog geen antistoffen. Voor een nieuw onbekend virus is er nog geen medicijn.
Het Coronavirus COVID-19 is zo een heel nieuw virus. Op de hele wereld zijn wetenschappers
bezig om een middel (vaccin) te vinden waarmee het virus kan worden bestreden.
Als een virus je heeft besmet gaat je lichaam de strijd met het virus aan.
Dit nieuwe Covid-19 virus kan zo hevig zijn dat mensen er aan overlijden.
De meeste mensen hebben in hun leven weerstand opgebouwd tegen allerlei eerdere virussen.
Ze worden dan gelukkig minder ziek en ook snel weer beter. Ons lichaam kan namelijk zelf
antistoffen aanmaken als reactie op een besmetting door een reeds bekend virus.
Ook middels vaccinatie met reeds beschikbare medicijnen kan een virus (grotendeels) worden
afgeremd of zelfs gestopt. Het menselijk lichaam wordt dan minder belast en kan makkelijker
zelf antistoffen maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de griep die elk jaar weer in een iets
veranderde vorm (gemuteerd) opduikt.

Leeftijd speelt kennelijk ook een rol of je wel of niet en hoe erg je besmet KUNT raken.
Het is ook niet helemaal duidelijk wie een virus aan andere mensen kanoverdragen.
Door gezond te leven en te eten en fit te blijven bouwen mensen in hun leven weerstand op tegen virussen. Ook preventieve vaccinatie (inenting) zorgt voor meer bescherming.

Filmpje

Wat is een virus

Bladz 2

Aktief burgerschap
Burgers, jong en oud maken de wereld waarin we
leven. Juist in deze moeilijke tijd waar de wereld
bijna op slot lijkt, moeten wij er voor elkaar zijn
en voor elkaar zorgen.
In onze maatschappij zijn veel beroepen die hierin
een groot aandeel hebben.
Denk hierbij aan: - alle medisch personeel
- alle zorgmedewerkers
- hulpverleners zoals politie
en brandweer
- leraren en ondersteuners
in het onderwijs
Maar ook: - mensen werkzaam in het openbaar vervoer of energie bedrijven
- alle medewerkers van de gemeente
- winkelpersoneel, schoonmakers
- ict ‘ers, radio en tv medewerkers
- de vele vrijwilligers op allerlei gebied
- en de vele andere onmisbare mensen die vaak op de achtergrond er voor anderen zijn.

Training4kidz verzorgt op basisscholen lessen over allerlei onderwerpen waar gedrag en keuzes invloed

hebben op hoe de samenleving met elkaar omgaat en de maatschappelijke gevolgen hiervan. Er wordt aandacht besteed aan hoe wij denken, voelen en doen. Ongewenst gedrag zorgt immers voor onrust, verdriet,
pijn, schade, en doet afbreuk aan wederzijds vertrouwen. De lessen van Training4kidz zijn bedoeld om het
bewustzijn te vergroten dat we op de wereld NIET zonder elkaar kunnen.
Deze ongewilde en onvoorziene wereldwijd verspreide Corona epidemie is alleen door alle burgers samen.
jong en oud, met standvastig verantwoordelijkheidsgevoel actief te bestrijden. Luister naar elkaar en zorg
voor elkaar. Natuurlijk doen wij dat geheel volgens de regels en maatregelen door de regering opgelegd.
De Leiders en hun ambtenaren van overheidsinstanties, zoals Regering, Provincie en Gemeenten, en
Vakmensen uit de zorg etc. spannen zich dagelijks in om voor alle burgers alles goed te regelen.
Denk hierbij aan:
- het regelen van alle noodzakelijke zorg en hulpverlening bijv. IC capaciteit
- Burgers voorlichten en vragen zich te houden aan voor iedereen noodzakelijke regels.
Daar waar nodig, duidelijke voor iedereen haalbare regels opleggen en waar nodig ook handhaven!
- burgers, ondernemers, bedrijven, etc. die ongewild en onvoorzien in nood geraken zoveel
mogelijk te ondersteunen
Met onze “lessen” wil Training4kidz een steentje bij dragen om alle opgroeiende jeugd, in onze
multiculturele samenleving begrip, vertrouwen, inzicht en handvaten aan te reiken om een goed, gezond
leven op te bouwen. Goed burgerschap bevorderen bij opgroeiende jeugd zorgt voor een toekomst waarin
mensen vertrouwen hebben en zich gelukkig kunnen voelen.
Filmpje Hoe ontstaat een virus
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Hoe wordt in Nederland het
Coronavirus aangepakt ?
Door alle deskundigen en regeringen in de hele wereld
werd na de uitbraak van het Corona Covid 19 virus naar
China gekeken. De besmetting greep snel om zich heen.
Vele mensen werden ziek.

Onze regering is na de eerste besmetting in Brabant tijdens carnaval meteen in actie gekomen.
Onmiddellijk werd er een crisisteam samengesteld.
Dit crisisteam bestaat uitspecialisten op het gebied van gezondheid, veiligheid.
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25 Veiligheidsregio’s Nederland
Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen-crisisbeheersing, geneeskundige

hulpverlening, openbare orde en veiligheid.
Colleges van burgemeesters +wethouders in een veiligheidsregio maken
samen afspraken hoe en wie de veiligheidsregio vertegenwoordigt.

25 Veiligheidsregio’s Nederland
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De dodelijkste virussen die nu nog op aarde rondzwerven
Hoe akelig die coronavirussen ook zijn, het zijn zeker niet de dodelijkste virussen op aarde.

Bladz 4

1. Hiv. Veroorzaakt aids. Dit is een ziekte die je immuunsysteem afbreekt. Volgens de Wereldgezond heidsorganisatie (WHO) raakten sinds het begin van de epidemie 75 miljoen mensen besmet, en
overleden er 32 miljoen mensen aan. Eind 2018 leefden er wereldwijd 37,9 miljoen mensen met hiv.
In sommige delen van Afrika draagt 1 op de 25 mannen het virus met zich mee.

2. Hepatitis. Veroorzaakt leverontsteking. De WHO schat dat hepatitis
B en C in 2015 ruim 1,3 miljoen mensen het leven kostte.

3. Griep. Gevaarlijk voor ouderen en mensen met chronische longziekten.
Vaccinatie kan ziekte voorkomen of verminderen.
Geschat aantal doden: 290.000 tot 650.000 per jaar.

4. HPV. Veroorzaakt (vaak dodelijke) baarmoederhalskanker.

Dat is de vierde op de lijst van meest voorkomende kankersoorten bij vrouwen.
Er overlijden 311.000 vrouwen per jaar .

5. Rabies. Hondsdolheid. Besmet de hersenen. De WHO schat dat er jaarlijks zo'n 59.000 mensen

besmet raken met het virus. In 99 procent van de gevallen wordt de ziekte door een hond overgedragen.
In Noord-Amerika zijn vooral vleermuizen de boosdoeners.

6. Knokkelkoorts (dengue). Komt voor in tropische gebieden, maar breidt zich sterk uit. Het virus

veroorzaakt griepachtige symptomen. De ernstige variant kan dodelijk zijn. In 2016 gaat de boeken in als het
'dengue-jaar', Er waren 2,38 miljoen gevallen in Amerika en 375.000 in het Pacifisch gebied. Wereldwijd
moesten 500.000 mensen worden opgenomen in ziekenhuizen. Hiervan is 2,5 procent overleden!

7. Ebola. Komt vooral voor in afgelegen gebieden vlak bij tropisch regenwoud. Veroorzaakt hoge koorts,

overgeven en diarree. Tussen 2014 en 2016 woedde de ziekte in West-Afrika, met 28.600 besmettingen en
11.325 doden tot gevolg. Gemiddeld overleeft ongeveer de helft van de patiënten de ziekte niet.
Maar tijdens eerdere uitbraken kon dit percentage flink hoger uitpakken, tot wel 90 procent

Opdracht:
maak zelf een tekening over Corona !
Hoe voorkom ik besmetting

Wat zijn de regels die je moet volgen???
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Afstand !!

HOUD
AFSTAND !

1,5

meter

Ook op het
schoolplein

Water en zeep

Naar de polsen

Palm naar palm

Terug naar je handen

gebruik
desinfectie
middel !

Ook je duimen

Tussen de vingers

Filmpje Info over het
coronavirus

Gebruik een
papieren zakdoek

Niezen in elleboog

Wat moet je doen als je tekens van griep hebt / voelt ??

Neem contact op
met je
Meet je temperatuur !
Heb je meer als
38 graden

Jij zal waarschijnlijk niet
echt ziek worden, maar
ouderen wel. Zij moeten
soms naar het ziekenhuis.
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Wat kinderen moeten weten

Alle rechten zijn van uitgeverij Gottmer
Britse uitgever Nosy Crow en uitgeverij Gottmer hebben dit boek snel gemaakt, om te voorzien in de behoeften
van kinderen en hun families. Geen van de betrokkenen is betaald voor hun werk. Gottmer maakte dit boek in samenwerking met de Britse kinderboekenuitgeverij Nosy Crow, die het initiatief voor dit boek heeft genomen. We hopen
met dit gratis e-book ons steentje bij te dragen in deze uitzonderlijke tijd

Bladz 2
Er is een nieuw woord dat je misschien wel hebt gehoord?
Je kunt er mensen over horen praten. Ook is het elke dag op het
nieuws op radio en TV. Dit woord is de reden dat je nu niet meer
naar school kunt gaan. Het is de reden dat je niet meer zo vaak naar
buiten kunt om te spelen of om naar je vriendjes of vriendinnen te
gaan. Misschien dat je vader en je moeder nu ook thuis moeten
blijven om voor jou te zorgen en ook niet naar hun werk mogen.

Maar wat is het ?
En waarom praat
iedereen er over?

Wat is het Coronavirus ?
Wat is een
virus ?

Het Coronavirus is een soort VIRUS
Virussen bestaan uit ontzettend kleine
deeltjes . Zó klein dat je ze niet met het
blote oog kunt zien

Er zijn veel verschillende soorten Coronavirussen.
Sommige van deze soorten kunnen mensen besmetten.
Als jij al eens besmet bent geweest met een van deze
Coronavirussen had je waarschijnlijk alleen maar een
snotneus of een hoestje.

gezondheid

Misschien
wel een
Coronavirus

De deeltjes zijn zo licht dat ze in kleine druppeltjes water door de
lucht kunnen vliegen. Ze kunnen op je huid plakken zonder dat je
het voelt. Als sommige van die deeltjes in je lichaam komen kunnen
ze je lichaam gebruiken om méér deeltjes te maken.
Daar kun je ziek van worden
Ja maar
de meeste zijn
niet gevaarlijk

Maar er is nu een nieuw Coronavirus.
Als dit nieuwe virusdeeltje in een menselijk
lichaam komt veroorzaakt het een ziekte die
COVID-19 heet.
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Hoe kun je het Corona virus krijgen
Omdat dit Coronavirus nieuw is weten
wetenschappers er nog niet alles van. Maar
ze denken dat er twee belangrijke manieren zijn waarop mensen het kunnen krijgen.

Als je je neus of mond aanraakt komen
Coronavirusdeeltjes die in je lichaam
zitten makkelijk op je handen.
Als iemand met Coronavirusdeeltjes op
zijn handen een deur opendoet, kunnen
de onzichtbare deeltjes nog uren op de
deurklink leven.

Coronavirusdeeltjes leven in de kelen en
monden van mensen. Als iemand met het
Coronavirus niest, hoest of uitademt,
komen de virusdeeltjes in super kleine
druppeltjes water uit hun mond
De virusdruppeltjeszelf kun je niet zien. Maar soms
kun je die kleine druppeltjes wél zien. Als het koud
is vormen ze een stoomwolk. Dus als iemand per
ongeluk de lucht inademt waar coronavirusdeeltjes
in zitten worden zij ook besmet en ziek.
Lekker koud
vandaag !

Hmm, zouden er
virusdeeltjes op
deze deurklink
zitten ?

Ja, ik kan
onze adem
zien

Als iemand anders de deurklink
gebruikt, kan diegene de virusdeeltjes
ook op zijn handen krijgen
En als die persoon aan zijn neus zit,
kunnen virusdeeltjes ook weer in
zijn of haar lichaam komen

Nee !
Je kunt het Coronavirus
dus ook krijgen door
dingen aan te raken die
iemand met het virus al
heeft aangeraakt.

Wat gebeurt er als je het Corona virus krijgt ?
Sommige mensen, vooral kinderen,
voelen er maar weinig van als ze
het Coronavirus krijgen.
Maar ze hebben dan wel Coronavirusdeeltjes in hun lichaam die ze
per ongeluk aan iemand anders
kunnen doorgeven.

Maar
ik voel me
goed mam

Als mensen Coronavirus krijgen, moeten ze vaak hoesten en
krijgen ze koorts. Sommige mensen hebben ook hoofpijn of
pijn over hun hele lichaam.
De meeste mensen zijn een paar dagen ziek. Maar lichamen
zijn wonderlijke dingen. Als een nieuwe ziektekiem, zoals
het coronavirus iemands lichaam binnendringt, weet het
lichaam dat dat deeltje daar niet thuishoort. Het lichaam
begint de ziektekiem aan te vallen.

Het lichaam heeft een fantastisch wapen tegen
virussen. Antilichamen. Kleine cellen in je bloed
maken deze antilichamen, die alle virussen aanvallen
die het lichaam binnendringen. De antilichamen
vangen de virussen. Hierna vernietigen de bloedcellen
de virusdeeltjes. De zieke wordt dan weer beter !
We hebben allemaal meer dan
10 miljard verschillende soorten
antilichamen in ons lichaam

Ik ben weer
beter !

Ik voel me
vreselijk

Dat betekent dat er op dit moment
meer verschillende antilichamen in jou
zitten dan er mensen op de wereld zijn.

Goed bezig
antilichamen !
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Maar waarom zijn mensen zo bang
voor het coronavirus ??
Bijna iedereen heeft een lichaam
dat gezond genoeg is om tegen het
coronavirus te vechten. Maar voor
sommige mensen is dat moeilijker.

Ik moet
extra
voorzichtig
zijn

Ik ook

Daarom moeten mensen
thuis blijven, ver weg van
plaatsen waar het virus
zouden kunnen oplopen.

Ik dans wel
gewoon in mijn
huiskamer

Hun lichamen zijn niet meer zo
sterk. Dat kunnen mensen zijn
die ouder zijn dan 70 jaar.
Ook mensen die al andere ziektes hebben die hun lichaam zwakker
maken, zoals bijvoorbeeld kanker. Die mensen hebben hulp nodig om
het coronavirus te verslaan. Dat betekent dat ze naar het ziekenhuis
moeten. Soms hebben ze een machine nodig die hen helpt om te
kunnen ademen. Een beademingsapparaat.
Wij brengen u
snel naar het
ziekenhuis

Ze kunnen geen bezoek ontvangen.
Dat kan betekenen dat je sommige familieleden
een tijdje niet in het echt kunt zien.
Zo help je mee ze te beschermen tegen het virus.
Hoi oma
hoe gaat het
met je ?

Maar soms is zelfs deze hulp niet voldoende. Als mensen
het virus niet kunnen verslaan, kunnen ze er aan overlijden !!

Is er een medicijn tegen het coronavirus ?
De meeste mensen genezen op eigen houtje van het
coronavirus. Dokters en wetenschappers willen iedereen
helpen om dat zo snel en veilig mogelijk te doen.
Dokters hebben nog geen medicijn tegen het coronavirus,
omdat het een nieuwe ziekte is. Sommige medicijnen
tegen andere ziekten zouden kunnen helpen. Dokters
proberen dat nu uit op mensen die ziek zijn.
Wetenschappers zijn ook hard aan het werk om nieuwe
medicijnen tegen het coronavirus te maken. Medicijnen
die we nog niet hadden.

Ik hoop dat
dit nieuwe
medicijn
werkt

Klaar !!
Een vaccin is een speciaal medicijn dat
meestal met een prik in je lichaam wordt
gespoten als je gezond bent.
In dat medicijn zitten zwakke of dode
virusdeeltjes. De anilichamen in je bloed
kunnen zo oefenen met het doodmaken van
die deeltjes.
Als je dan echt een virus te pakken krijgt,
kunnen de antilichamen de levende
virusdeeltjes sneller uitschakelen.
Jij hebt vast wel al wat vaccins gekregen toen je een
baby was. Dat noemen we ook wel “inenten”. Als je bent
ingeënt tegen een ziekte kun je die niet meer krijgen.

Ik kan de mazelen
van het virus niet
krijgen

Het duurt vele maanden om een nieuw medicijn
te maken. Voordat je het medicijn aan een
heleboel mensen kunt geven moet je er zeker
van zijn dat het voor iedereen veilig is.
Daarom moet je het voorzichtig uitproberen.
Steeds op een paar mensen tegelijk.
Iets anders waar wetenschappers nu aan werken is een vaccin

Als je dan weet dat het medicijn goed werkten
veilig is moet je er genoeg van gaan maken
voor iedereen die het nodig heeft.

Waarom zijn sommige plaatsen nu gesloten ?
Hoewel veel mensen van het coronavirus zullen genezen, is het heel
belangrijk dat mensen die er erg ziek van kunnen worden, het virus
NIET krijgen. Dat betekent dat we er voor moeten zorgen dat zo
weinig mogelijk mensen besmet raken. Hoe minder mensen met het
virus besmet raken, hoe minder mensen het kunnen doorgeven aan
een zwak persoon. En als heel veel mensen tegelijkertijd ziek worden
en naar het ziekenhuis moeten, wordt het daar zéér druk en moeilijk
om voor iedereen goed te kunnen verzorgen.
Omdat het zo makkelijk is om het coronavirus te krijgen moeten we
erg goed opletten dat we niet te dicht in de buurt komen van mensen
met wie we niet samenwonen.
De school
is dicht
hoera !!!

De school
is dicht
bah !

Ik werk met
verplegers om
zieke mensen
te helpen
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Ik ben aan
het werk zodat
jij eten kunt
kopen

Sommige mensen, zoals dokters,
verpleegkundigen, mensen die in de
supermarkt werken of dingen bij
ons thuis bezorgen, moeten wel hun
huis uitgaan om te werken.

De meeste mensen kunnen naar
Ik werk om
buiten om eten te kopen, of om te
dingen te bezorgen
sporten maar ze moeten heel goed
die mensen nodig
opletten dat ze niet te dicht bij
hebben
iemand anders komen.

Ik werk met
dokters om
zieke mensen
te helpen

Als jij je ziek voelt en misschien
het coronavirus hebt of iemand
anders thuis, dan moeten jullie
allemaal 2 weken binnen blijven.
En daarom zijn er nu zoveel plaatsen waar normaal gesproken
veel mensen samenkomen, zoals scholen en bibliotheken
gesloten. De regering van ons land heeft mensen gevraagd
om alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is!

Hoe is het om altijd thuis te zijn ??
Soms is het leuk om thuis te zijn met alle mensen die bij jou
wonen. Je kunt nu samen dingen. Je kunt nu niet naar school
en ouders/volwassenen kunnen mogen niet naar hun werk.
Soms mis
ik mijn
vriendjes
Maar ….
soms verveel
ik me

We moeten thuisblijven om mensen
te beschermen die niet goed tegen
het coronavirus kunnen vechten!

Dit zijn hele normale gevoelens.
En iedereen bij jou thuis voelt zich
waarschijnlijk soms hetzelfde,
zelfs als ze het niet laten zien.

Saai..

De volwassene of volwassenen die voor jou
zorgen zijn misschien ook bezorgd.
Misschien zijn ze bezorgd om hun werk.
Soms kan het ook moeilijk zijn dingen te
kopen die jullie allemaal nodig hebben.
Daar kunnen ze ook over piekeren.

Soms ben
ik boos
Soms ben ik
verdrietig

Saai ..

Maar wat als
ik me OOK
zorgen maak ?

Saai ..

Als jij je zorgen maakt praat er
dan thuis over met je ouders thuis
of met een volwassene.
Als je misschien toch nog naar
school kun je misschien ook met je
juf of de meester praten.
Ook kun je met een familielid via
de telefoon, tablet of computer
contact hebben.

Hoe kan ik helpen ???
Je helpt al ontzettend goed door thuis te blijven. Maar je
kunt ook helpen door extra goed op te letten dat je zelf het
virus niet krijgt of het niet doorgeeft aan iemand anders.

Maar het virus
kan ook in mijn
neus en mond
komen!
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Als je je neus moet snuiten,
gebruik dan een papieren
zakdoekje en gooi het
meteen in de vuilnisbak.
Vergeet niet om je handen te
wassen, want het coronavirus
leeft in je snot en kan vanaf
het zakdoekje op je handen
komen.

Wist je dat virussen gedood worden door zeep ??
Dus als jij je handen goed en lang genoeg (20 sec.) heb je
zeker geen corona deeltjes op je handen. Je kunt een
liedje zingen tijdens het handen wassen om er zeker van
te zijn dat je lang genoeg wast.
Lang genoeg om twee keer “Happy Birthday” te zingen

Happy birthday to me
Happy birthday to me
Happy birthday to me
Happy birthday to me
Happy birthday dear meeee
Happy birthday dear meeee
Happy birthday to me
Happy birthday to me

En nog een keer!

En nog een keer!

Als je moet hoesten of niezen,
doe dat dan in de binnenkant van
je elleboog, en niet in je hand.
Dan kun je het virus op die manier
niet doorgeven aan anderen.

Als iedereen deze dingen doet,
maakte dat een enorm verschil!

Wat kan ik nog meer doen ?
Een andere belangrijke manier waarop je kunt helpen, is door aardig
te zijn tegen de mensen met je samenwoont. Dingen worden anders
en misschien ook moeilijk voor jullie allemaal.
Als je met broers en zussen samenwoont, vind je ze soms
misschien irritant. Maar probeer geen ruzie met ze te maken.
Jij bent !

Als je met volwassenen samenwoont, kun je misschien helpen
door te doen wat ze aan je vragen, of door ze een knuffel te
geven.
Oke.
Ik doe de
Mama wil
boeken !
dat we ons
speelgoed
opruimen

En mijn Als je niet naar school hoeft, doe
schoolwerk dan wel gewoon je schoolwerk. Het
dan ?
helpt je om bezig te blijven, zodat
je niet verveeld raakt. En als je
dan weer terug naar school gaat,
heb je toch een hoop geleerd!
Als je geen eigen scherm hebt,
probeer dan met je huisgenoten af
te spreken om de schermtijd zo
eerlijk mogelijk te verdelen.
Onthoud goed: volwassenen bij jou in huis moeten
misschien ook werken. Als dat zo is, kun je ze helpen
door ze niet af te leiden wanneer ze aan het werk zijn.
Dan hebben ze waarschijnlijk meer tijd over om leuke
dingen met jou te doen. Misschien kun je een lijstje
maken van leuke dingen die je dan met ze wilt doen.
Sst ! Boris stop
met blaffen!
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Wat gaat er nu gebeuren ?
Dat is een rare tijd voor
iedereen op de wereld.

Op een dag
is deze
vreemde tijd
weer voorbij !
We kunnen
weer samen
spelen !

Maar als we allemaal voorzichtig zijn en
thuisblijven, doen we wat we kunnen om te
voorkomen dat het coronavirus zich verder
verspreidt. Dat geeft dokters en wetenschappers tijd om uit te zoeken hoe ze de
ziekte kunnen genezen.
Misschien kunnen ze zo zelfs voorkomen dat
mensen het virus krijgen, door medicijnen
en vaccins te maken.
Op een dag, al best wel snel ( al weet
niemand wanneer precies ), kun je weer
op bezoek gaan bij de mensen van wie je
houdt, met je vriendjes spelen, naar
school gaan en nog veel meer dingen doen
je leuk vindt, maar die nu even niet kunt
doen.

