Anoniem
Na 3 weken in quarantine merk je al snel dat het niet als een vakantie voelt, het voelt anders. Je
moet nog werken zonder naar school te gaan of je vrienden te zien. Je mag niemand zien en je mist
de kleine dingen. Die kleine dingen die heel normaal leken zijn opeens weg, en dan pas besef je hoe
belangrijk die dingen zijn. Je mist bijvoorbeeld fietsen naar school, wachten tot je eindelijk pauze
hebt, wachten tot je naar huis mag of zelfs de lessen. Goed onderwijs is echt contact hebben, je kan
het alleen proberen maar je komt niet zo ver. Het kritiek van je klasgenoten helpt je soms of wanneer
een docent tegen je zegt dat het verkeerd is, want van fouten leer je het meest. Toetsen motiveren
je om dingen te leren en er echt op in te gaan, zonder toetsen krijg je gauw de neiging om niks te
doen. Maar je mist niet alleen school, je mist ook afspreken met vrienden en op vakantie gaan,
nieuwe mensen ontmoeten, andere culturen zien en nieuwe steden ontdekken. Je ziet dat wij echt
geluk hebben met hoe het ziekenhuis hun best doet om ons te helpen. Zonder hun zouden we veel
mensen kwijt zijn. Landen steunen elkaar ook, laatst had Nederland mondkapjes en handgel naar
Griekenland gestuurd omdat ze het nodig hadden. Ondanks de pandemie waar we nu in zitten,
allemaal afgesloten van elkaar, voelt het toch alsof we dichterbij elkaar zijn gekomen. Bijna iedereen
doet hun best om voor elkaar te zorgen en dat geeft mij hoop. Je beseft dat niet alles voor altijd is.
Doe wat jij wil en probeer het beste van je leven te maken, je weet nooit wanneer het niet meer kan.
Het leven is onvorspelbaar en te kort om aan kleine negatieve dingen te denken. Aan de andere kant
zie je ook hoe egoistisch sommige mensen zijn, de mensen die hamsteren of de mensen die rasistisch
zijn tegen China. Sommige mensen zien niet hoe groot het probleem is, er is al vaak genoeg gezegd
om niet te hamsteren en alsnog is het toiletpapier elke week op. Handgel is nergens te vinden. Denk
aan de mensen die het echt nodig hebben, je hebt echt niet 20 pakken toiletpapier of handgel nodig.
Jongeren spreken ook nog steeds met elkaar af, maar ook wij kunnen eraan doodgaan. Dat de kans
klein is betekent niet dat de kans er niet is. Tuurlijk, het is begonnen in China, maar dat is echt geen
reden om rasistisch te zijn. Er zijn ook wel ziektes in Europa begonnen. Maar denk nu aan de
gevolgen, de kans is hoog dat er een economische crisis komt, dit zal de hele wereld schaden. Dus
denk ook niet alleen aan jezelf maar de anderen om je heen. We weten ook niet of al het nieuws
waar is, China is bekend om dingen van de media weg te houden en daar is ook wel bewijs voor als je
goed zoekt op internet. Ze zeggen dat niet veel mensen doodgaan, maar wat als ze dat alleen zeggen
om mensen te kalmeren? Of wat als het virus door men gemaakt is? Ook kan het zo zijn dat er goed
nieuws is maar mensen focussen op het negatieve. Veel mensen bedenken theorieën, een voorbeeld
ervan is: “Covid-19 is groot op media om ons af te leiden van iets veel groters.” En er gaat ook veel
nepnieuws rond zoals: als je je adem voor 10 seconden kan inhouden zonder te hoesten heb je geen
corona. Dit is natuurlijk niet waar. Dus let op de media en je kan niet alles geloven wat je ziet. Ga niet
stressen, blijf zo veel mogelijk thuis, houd je aan de maatregelen en het komt uiteindelijk goed.

