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Inleiding
Daar zit je dan. Thuis, dat hoop ik voor je tenminste. Met een goed gevulde (koel)kast en
kilometers aan wc-papier.
Met het verlangen naar een ijskoud vers getapt biertje van je favoriete barman. Of het
verlangen om weer lekker naar de kroeg te gaan zodat je al je frustraties van je (werk)week weg
kunt zuipen.
Thuis, met het verlangen naar een zweterige club waar de wijn ruikt naar voetschimmel en
je cocktails vooral uit ijs bestaan. Dat maakt dan allemaal niet uit, het gaat om het gevoel van
vrijheid, het gevoel dat je tussen de mensen even alleen op de wereld kunt zijn. Waardoor alles
in een wereld van niets bestaat.
Frustrerend, hè? Deze tijd… Alles kan, maar tegelijkertijd kan ook helemaal niets. Alsof je
speelgoed hebt gekregen dat de hele tijd in de kast moet blijven staan, vergrendeld achter
glas. Gefrustreerd scroll je door je oude Instagram-verhalen waarin alles nog kon, repost je
Instagram-berichten met de hashtag ‘mis dit’!
Heel frustrerend, vooral voor de mensen die dat op hun homepagina moeten zien. Maar ja…
Wat doen we eraan? Rutte bellen ‘dattie ff normaal moet doen’? De corona-hotline bellen of ze
alsjeblieft willen ophouden met deze onzin? Je kúnt niets doen en stiekem weet je ook wel dat
het allemaal ergens goed voor is en dat we ons niet zo moeten aanstellen.
Het enige wat je met al je frustraties kunt doen, is thuiszitten. Thuiszitten en afwachten
met wat voor regels de overheid nu weer komt, om daar vervolgens weer gefrustreerd van te
worden.
Om al deze coronafrustraties kwijt te kunnen, geven we je deze drie opdrachten. Zo kun je
alle problemen van deze tijd een moment vergeten en hopelijk even lachen om Corona, om er
vervolgens weer mee verder te leven. En als je na deze drie opdrachten nog meer frustraties
kwijt wilt, kun je altijd een arme schrijfster steunen die al geen geld had vóór de coronatijd door
het hele boek te kopen.

Nee, jij bedankt.
Groetjes en veel plezier!

Guusje
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Opdracht 1
Teken bij al deze figuren een mondkapje op.

P.S. Als je boven een bepaalde grens van frustratie zit – ervan uitgaande dat je zelf in staat bent
om dit te bepalen – mag je krassen in plaats van tekenen.
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Opdracht 2
Verzin de nieuwste samenzweringstheorie of -theorieën rondom het coronavirus.
Voorbeeld: Er is een bedrijf dat een patent heeft op schuilkelders, dus zorgen ze ervoor dat
de wereld massaal wordt ingeënt met een horrorvaccin. Dit leidt tot een zombie-apocalyps,
waardoor iedereen vanaf nu in een schuilkelder moet leven.
Hierdoor wordt het bedrijf dat schuilkelders verkoopt enorm rijk, ook al is de wereld dan
helemaal naar de corona geholpen.

De theorieën die al bestaan:
Het coronavirus is een methode om de globale wereldpopulatie te verkleinen, want het vaccin gaat
ons allemaal onvruchtbaar maken.
Het coronavirus bestaat niet, want alle ziekteverschijnselen komen door de komst van 5G.
De Elite hebben het virus bedacht om zo één wereldwijde orde te maken, waardoor een klein
groepje mensen de hele wereld overheerst.
Waarschijnlijk bestaan er nog veel meer, dus vul vooral aan als jij nog meer theorieën weet.
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Ontwerp 3
Stel je voor, het is zover… de pandemie is echt voorbij.
Omdat de nieuwe regering zich schuldig voelt dat er zoveel schijt is geweest aan de culturele
branche, hebben ze nu 10 miljoen euro vrijgemaakt als budget voor een heel groot ‘De anderhalve-meterregel is voorbij’-feest.
Hoe zou dat feest er volgens jou uitzien? Van line-up tot en met versiering, ga je gang! Je kunt
tekenen, schrijven, wat je maar wilt.
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Nawoord
Je kunt het met heel veel oneens zijn, maar uiteindelijk bestrijden we het virus met zijn allen. Als
jij vindt dat het heel erg druk is bij de kinderspeeltuin, wat doe je dan bij de kinderspeeltuin? En
als jij vindt dat het druk is op de weg, wat doe je dan op de weg? Juist: je neemt afstand. Probeert die drukte te vermijden.
Ik zou zeggen (eigenlijk schrijven), even doorbijten.
Het begint immers bij jezelf, want alleen dan zijn we er ook zo snel mogelijk weer vanaf. En
als je het er niet mee eens bent, als je de regels krom vindt, dan kun je in maart stemmen op
iemand anders waar je het wel mee eens bent.
Zet hem op! Groetjes!

Guusje
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