
Mijn naam is Corona. 
Misschien weet je al wie 
ik ben. Ik ben namelijk erg 
beroemd geworden. Ik zal je 
eens vertellen hoe dat komt.



Ik woonde samen met mijn broertjes en zusjes op een dierenmarkt in China. Wij hadden veel plezier daar. 
Wij woonden daar in de haren van meneer vleermuis. Het is daar lekker warm en we konden lekker blijven 
plakken. Want dat doen wij het allerliefste!



Op een dag wilden papa en mama Corona op vakantie. Ze wilden weg van meneer vleermuis. 
Dat is wel spannend met zoveel broertjes en zusjes. We hadden er allemaal heel veel zin in!



We moesten van papa en mama goed bij elkaar blijven. 
We sprongen met z’n allen van dier naar dier. We 
gingen van meneer vleermuis naar mevrouw poes en 
dan naar de hond. Hij heet Wuhan. We hadden zoveel 
plezier in die warme vachtjes. Maar plots waren we 
een paar 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 vinden het daar geweldig! Maar toen gebeurde het...



De handen van de vrouw gaven een hand aan iemand anders. Daardoor werden mijn broertjes 
en zusjes van elkaar gescheiden. Er was paniek! Mijn papa en mama vroegen ons om onze 
broertjes en zusjes te gaan zoeken. Daarom sprongen wij van hand naar hand. En wanneer 
iemand hoestte, gebruikten we de druppeltjes om verder te zoeken bij andere mensen.



Intussen zijn we al een paar maanden verder en zijn wij verspreid over de hele wereld.  
Ik mis mijn broertjes en zusjes en ook mijn papa en mama heel erg. Mijn mama zei, als we 
elkaar kwijtraken, dan verzamelen we in de zee. We spreken dan af op een geheime plek. 
Maar het probleem is dat wij niet in de zee kunnen komen.



Alleen jij kunt ons helpen!
Ik zal je vertellen hoe we dat kunnen doen in 4 
stappen. Ben jij klaar om mij te helpen om mijn 
broertjes en zusjes terug te vinden? Kom op!



Geef geen handen meer. 
Je mag je papa, mama of broertjes of zusjes wel nog een hand geven als het moet. 

Maar als je iemand een hand heeft, worden we weer gescheiden van elkaar!

Stap 1



Als je moet hoesten, hoest dan in een papieren 
zakdoek. Gooi deze zakdoek dan in de 

prullenbak. Hoesten mag ook in de elleboog. 
Anders springen wij naar de andere persoon 
die naast, achter of voor je staat. Dan zijn we 

elkaar wéér kwijt!

Stap 2



Als je toch iemand een hand of een knuffel wilt geven, doe 
dan de Corona shake! Heel leuk om te doen. Ik laat je zien 
hoe het moet.  Je geeft eerst een high five met je linkervoet 

en daarna met je rechtervoet. Gaaf hè?! 

Stap 3



Was je handen! Dit is de enige manier hoe we in de zee kunnen komen! Als jij je 
handen wast, gaan wij via het putje de riolering in en komen we uit in de zee. 

Daar wachten papa en mama op ons!

Stap 4



Wil jij ons helpen? Volg dan de 4 stappen en zorg dat iedereen mee doet! 
Dan beloven wij de volgende keer bij papa en mama te blijven.



Dankjewel!
Groetjes van de Corona’s!
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