
 

  



  



  

Ik woonde samen met mijn duizenden broertjes en zusjes op een dierenmarkt ergens in China. 

Wij hadden het daar naar ons zin. 

We woonden daar in de vacht van meneer Vleermuis. 

Het was daar heerlijk warm en we konden daar lekker blijven plakken. 

Wat wij het leukst vinden is als het lekker warm is en we ergens kunnen blijven plakken! 

 



  

Op een dag waren mama en papa Corona, China een beetje beu! 

Ze hadden eens zin om op vakantie te gaan. 

We gingen met het hele gezin op vakantie, weg van Meneer de Vleermuis. 

Dat is wel spannend … Met zoveel broertjes en zusjes. 

We hadden er allemaal wel heel veel zin in! 

 



  
Mijn mama en papa vertelden ons, dat we goed bij elkaar 

moesten blijven. 

We sprongen met z’n allen van het ene naar het andere dier, op 

naar onze vakantiebestemming. 

Van Meneer de Vleermuis, naar Mevrouw Poes, Meneer Hond, … . 

We hadden zoveel plezier in die lekker warme vachtjes. 

Maar plots waren we enkele broertjes en zusjes kwijt … . 

 



  

Zij hadden nog een leuker plaatsje gevonden … . 

Op de handen van de mensen, die op de markt hun eten kwamen kopen. 

Jaja … Voel maar eens aan jullie handen, die zijn ook lekker zacht en warm … . 

Mijn broertjes en zusjes vonden het daar geweldig! 

Maar toen … 

 



  

De handen van de mevrouw gaven een hand aan iemand anders, 

waardoor mijn broertjes en zusjes niet meer bij elkaar waren. 

Je kan je het al inbeelden … Paniek in de Corona-familie! 

Mijn mama en papa vroegen ons om onze broertjes en zusjes te gaan zoeken. 

Daarom sprongen wij van hand tot hand. 

Wanneer iemand hoestte, brachten de druppeltjes ons verder naar de andere mensen. 

 



  

Ondertussen zijn we al een heel tijdje verder en zijn we verspreid over de hele wereld. 

Ik mis mijn broertjes en zusjes, maar ook mijn mama en papa heel erg hard. 

Mama zei, als we elkaar kwijtraakten, moeten we verzamelen in de zee! 

We spreken dan af in het huisje van Mevrouw de Vis. 

Het probleem is wel … wij geraken daar niet alleen! 

 



  



  

Geef geen handen meer wanneer het niet nodig is! 

Natuurlijk mag je wel je mama, papa, broertjes en zusjes nog een handje geven. 

Wanneer iemand anders een hand geeft, dan worden we wéér van elkaar weggehaald! 

 



  

Als je moet hoesten, kan je in je elleboog of in 

je arm hoesten.  

Anders springen we weer naar de meneer of 

mevrouw die naast, achter of voor je staat! 

Zo geraken we elkaar alweer kwijt! 

 

 



  

Als je toch écht iemand een hand of een knuffel wil geven om ‘hallo’ te zeggen, 

dan kan je de ‘Corona shake’ doen! 

Een echte hit bij ons op de dierenmarkt. Ik laat je zien hoe het moet. 

Je geeft eerst een ‘high five’ met je ene voet, je linkervoet. Daarna doe je dat met je 

andere voet, je rechtervoet. 

Cool he? 

 

 



  
Was je handen! 

Dat is de enige manier waardoor we terug in de zee geraken! 

Wanneer jullie je handen voldoende wassen, gaan we via de riolering recht terug naar de zee! 

Ik ben er zeker van, dat mijn mama en papa daar op ons wachten! 

 

 



  
Wil je mij en mijn broertjes, zusjes, mama en papa graag helpen? 

Volg dan de 4 stappen en zorg dat al je vriendjes ook meedoen! 

Dan beloven wij om volgende keer flink bij mama en papa te blijven! 

 

 



 


