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‘Wat zullen we spelen?’ vraagt grote vriend aan Flip.
‘Ik weet het niet.’ zegt Flip.
Flip en grote vriend vervelen zich.
Ze mogen niet naar school.
Omdat hij niks anders kan verzinnen,
trekt grote vriend aan het oor van Flip.
‘Niet doe-hoen!’ roept Flip
en hij kietelt grote vriend onder zijn voet.
Grote vriend lacht.

‘Zullen we naar het zwembad gaan?’ bedenkt Flip.
‘Dat kan niet,’ legt grote vriend uit: ‘het zwembad is op slot.’
‘Zullen we dan naar de dierentuin?’ vraagt Flip.
‘Nee,’ zegt grote vriend een beetje somber:
‘de dierentuin is ook dicht.’
‘De binnenspeeltuin dan?’
‘Nee, ook al dicht,’ zucht grote vriend.
‘Ik weet het, we gaan naar opa en oma!’
Flip springt overeind.
Grote vriend durft het bijna niet te zeggen: ‘Dat kan óók niet!’
‘Maar het huis van opa en oma is toch nooit op slot?’
vraagt Flip.

Grote vriend denkt na.
‘Ik zal het je uitleggen,’ zegt hij tegen Flip.
Flip kijkt hem nieuwsgierig aan.
Hij wil graag weten wat er aan de hand is.
Waarom kan hij niet naar het zwembad?
Niet naar de dierentuin?
Niet naar de binnenspeeltuin?
En niet naar opa en oma?

‘Het zit zo,’ zegt grote vriend:
‘Een tijdje geleden kwam er opeens iets NIEUWS in de wereld.’
‘Iets nieuws?’ vraagt Flip.
Hij houdt van nieuwe dingen: nieuwe kleren, een nieuwe fiets,
een nieuwe bal.
‘Maar dat nieuwe,’ gaat grote vriend verder, ‘is helemáál niet
leuk.’
‘Het is een ziekte.’
‘Brrrr… een ziekte?’ zegt Flip, die zich een beetje bang begint te
voelen.
Flip houdt wél van nieuwe dingen, maar níét van ziek zijn.

‘Wat is dat dan voor ziekte?’ vraagt Flip.
‘Je kunt er koorts van krijgen,’ weet grote vriend.
‘Je gaat ervan hoesten.
En als je erg ziek bent, kun je niet goed ademhalen.’
‘Is het dan net zoiets als griep?’ vraagt Flip.
Grote vriend kijkt ernstig: ‘Net zoiets als griep,’
zegt hij, ‘maar dan erger.’
‘De nieuwe ziekte heeft ook een naam: corona.’

Flip vindt het een mooie naam. ‘Corona,’ zegt hij hardop.
Maar hij begrijpt dat corona niet leuk is.
Nu grote vriend hem over de nieuwe ziekte verteld heeft,
wil Flip er alles over weten.
‘Waar is die nieuwe corona dan?’ vraagt hij.
‘Even wachten,’ zegt grote vriend, en hij loopt naar de keuken.
Hij komt terug met twee koeken en geeft er één aan Flip.
De vrienden nemen allebei een grote hap van hun koek.
Er vallen kruimels op de grond.
Grote vriend raapt een kruimel op en legt de kruimel op zijn
hand.

‘Kijk,’ zegt grote vriend, ‘corona is piepklein, nog kleiner dan
deze kruimel.
Corona is zó klein dat je hem niet kunt zien.’
‘Is corona er dan wel?’ vraagt Flip verbaasd.
‘Natuurlijk,’ zegt grote vriend: ‘er bestaan veel dingen die je niet
kunt zien.’
‘Zoals de wind, bedoel je?’ vraagt Flip voorzichtig.
Grote vriend vindt het knap bedacht van Flip.
‘Zoals je hemd, als je hemd onder je trui zit,’ lacht grote vriend.
‘Of zoals de zon, als die achter een wolk verstopt is!’ roept Flip.

Grote vriend zegt: ‘Geef je hand eens.’
Dan legt hij heel voorzichtig de koekkruimel in de hand van Flip.
‘Net als deze kruimel, gaat corona van de ene hand naar de
andere hand,’ vertelt grote vriend.
‘En corona probeert je ziek te maken.
Als je hoest, kan corona ook met je hoest meegaan naar iemand
anders.
Corona heeft geen fiets nodig, geen auto en ook geen trein.
Corona reist gewoon door de lucht.’

‘We moeten corona tegenhouden!’ vindt Flip.
Grote vriend vindt het een goed idee.
Hij neemt nog een koekje en maakt kruimels in zijn hand.
Dan loopt hij naar de kraan en wast zijn handen met zeep.
Alle kruimels gaan, met het water, weg door het putje van de
wasbak.
‘Als we vaak onze handen met zeep wassen,’ zegt grote vriend,
‘dan gaat corona weg, met het water mee,
net als deze kruimels.’

‘En Flip, wil je wat voor me doen?’ vraagt grote vriend.
Flip knikt meteen.
‘Loop eens een stukje naar achteren.’
Flip zet een paar stappen naar achteren.
Grote vriend en Flip staan nu een heel stuk uit elkaar.
Grote vriend steekt zijn hand uit.
Flip staat zo ver weg, dat grote vriend hem niet kan aanraken.
Grote vriend en Flip kunnen elkaar ook geen knuffel geven.
‘Kijk, als we niet dichtbij elkaar komen,’ legt grote vriend uit,
‘kan corona niet van mijn hand naar jouw hand gaan.’

‘Maar corona kan toch met je hoest mee reizen?’ vraagt Flip.
‘Dat klopt,’ antwoordt grote vriend.
‘Daarom moet je niet recht voor je uit hoesten.
En je moet ook niet in het gezicht van iemand hoesten.
Dus als je moet hoesten of niezen, doe dat dan in je elleboog.’
Flip voelt plotseling een kriebel in zijn neus.
‘Ha-ha-ha-ha-tsjoe!’ niest hij.
Gelukkig heeft hij net van grote vriend geleerd om in zijn
elleboog te niezen.

‘Word ik ook ziek van corona?’ vraagt Flip bezorgd.
‘Dat hoop ik niet!’ zegt grote vriend,
met een frons op zijn gezicht.
‘Maar áls je ziek wordt, dan word je denk ik een klein beetje
ziek, want je bent nog klein.
Oude mensen en grote mensen moeten misschien naar het
ziekenhuis als ze corona krijgen.
Daar zorgen de dokters goed voor ze.
Daarom moeten we niet te dicht bij oude en grote mensen
komen nu.
En we moeten niet met veel mensen bij elkaar komen.’
‘En dáárom zijn dus ook het zwembad, de dierentuin en de
binnenspeeltuin dicht!’ snapt Flip nu.
‘Ja,’ knikt grote vriend, ‘én de school.’

‘Wat hebben we lang gepraat, zeg!’ lacht Flip,
‘Zullen we nu gaan spelen?’
‘Dát is een goed idee,’ vindt grote vriend.
‘Misschien kunnen we iets maken?’
‘Ja!’ juicht Flip: ‘Een slinger!’
Samen gaan de vrienden aan de slag.
Ze knippen en plakken en maken een prachtige slinger.
Daarna zetten ze muziek aan en dansen ze door de kamer.

‘Ik mis opa en oma,’ zucht grote vriend.
‘Ik ook,’ zucht Flip met hem mee.
Hij kijkt verdrietig.
‘Misschien kunnen we opa en oma een brief sturen?’ bedenkt
grote vriend.
Dan horen de vrienden een geluid: ‘tring tring tring!’
‘Wat is dat?’ vraagt Flip.
‘Iemand probeert ons met video te bellen,’ antwoordt grote
vriend.
Hij pakt de laptop en de vrienden kijken naar het scherm.
Wat zijn ze blij als ze daar opeens oma en opa zien!
‘Dag lieverds,’ zeggen opa en oma,
‘we zijn jullie niet vergeten, hoor!’
‘En wij jullie niet!’ lachen de vrienden.
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