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Ondanks dat alle scholen gesloten zijn, en alle horecabedrijven dicht blijven, valt er toch van
alles te doen. Er is natuurlijk veel bij te houden voor school, maar toch leren we ook veel
andere dingen. Als een voorbeeld leer ik weer gitaar spelen, nadat mijn gitaar 2 jaar op
zolder heeft gestaan. Ik heb veel andere voorbeelden op het internet gezien, met leuke
trucjes en hobby's die je in dit thuisblijf-tijdperk kunt beoefenen. Van leren skateboarden,
tot puzzelen met het gezin. Het leren gaat echter verder dan dit soort activiteiten. We
kunnen namelijk ook veel leren over de huidige samenlevingen en hoe die reageren op een
crisis als deze.
Zo zien we dat sociale interactie in deze samenleving erg belangrijk is. We hebben natuurlijk
verschillende media om elkaar te bereiken, maar toch vervult de totale behoefte van sociale
interactie. Elkaar spreken blijkt toch belangrijker dan we ons misschien herinneren. Een klein
praatje in de gangen van school of op het sportveld is er niet meer en kan snel gemist
worden.
Maar we moeten natuurlijk ook nog bezig blijven voor school. Goed onderwijs blijkt erg
lastig wanneer er plots verandering moet worden gebracht. Snel aanpassen op een situatie is
lastig wanneer de situatie vrij onaangekondigd oprukt. De individuele aandacht in de klas of
snel iets tussendoor vragen wordt lastiger en er wordt meer zelfstandigheid verwacht. Voor
sommigen zal dit geen probleem zijn, maar voor anderen komt hier veel meer plannen bij
kijken, wat soms lastig kan zijn. Ook voor docenten is het lastiger. Voor een computer zitten
in plaats van voor de klas staan is natuurlijk wel weer wat anders. Gelukkig wordt overal
goed over nagedacht en wordt overal een oplossing voor gevonden. Waar de ene docent
een filmpje publiceert met alle stof, gaat de andere er in een online les mee aan de slag.
Dus ondanks dat we een wereldwijde crisis hebben, wordt er toch veel positiviteit gedeeld
met elkaar. Zo zag ik een aantal weken terug filmpjes van Amsterdam en andere steden
waar vanuit meerdere flatgebouwen ‘You’ll never walk alone’ gezongen werd. Ook zag ik
foto’s van mensen die mondkapjes maken en een man die uit het ziekenhuis kwam en een
warm onthaal kreeg in zijn dorp. Zo wordt er overal wel wat bijgedragen in deze tijd.
Ook is er in een tijd als deze veel te leren over wat er echt telt in het leven. Zoals ik eerder
heb aangegeven blijkt dat sociale connecties erg belangrijk zijn, zeker in tijden als deze.
Steun bij anderen is belangrijk en mag niet vergeten worden, maar ook zelf anderen steunen
is belangrijk. Omkijken naar een andere kan een grote impact hebben in het dagelijkse leven
en al helemaal nu.
Het laatste dat ik geleerd heb in deze tijd wat ik niet meer zal vergeten is dat in een
samenleving als deze, dit soort verschijnselen nog steeds voorkomen. Een epidemie blijkt
dus makkelijker te ontstaan dan mensen zouden denken. Zelfs als de epidemie er is, wordt

er vaak nog te nuchter naar gekeken, door jongeren, maar ook door ouderen. Ik hoop dat
veel mensen er zelf ook op reflecteren dat deze nuchterheid zich erg negatief kan uitpakken.

Ondanks alle negativiteit zijn er dus ook enkele goede berichten. Ik heb zelf veel geleerd
over Nederland en de rest van de wereld en corona laat zien dat er in een georganiseerd
land als Nederland toch veel fout kan gaan. Gelukkig blijven veel mensen veilig thuis en gaat
het stuk voor stuk wat beter met Nederland.

