
Veranderingen die we graag weer anders willen
hebben, zoals het vóór corona was, gaan over het
knuffelen. Bĳna allemaal hopen we dat we weer
meer knuffels kunnen uitdelen.
Maar we blĳven wel meer letten op onze gezondheid,
geven geen drie zoenen meer en gaan minder met
het vliegtuig op vakantie. Ook lĳkt het erop, dat
ouders wat meer blĳven thuiswerken. Dat is
eigenlĳk al heel normaal geworden.
En zo zĳn we met z’n allen door corona toch al een
beetje in ‘het nieuwe normaal’ beland!

wat denken we dat blĳft?
2021

we doen daarom
dingen anders.
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Een antropoloog is iemand, die het gedrag en de
gewoontes van groepen mensen wil begrĳpen.
Daarvoor kĳkt en luistert hĳ of zĳ heel goed
naar wat er gebeurt in die groepen. Vaak door

zelf mee te doen.
Een antropoloog is súpernieuwsgierig en vraagt
allerlei dingen aan de mensen uit de groep.
En uit alle antwoorden én wat 'ie zelf hoort en
ziet, haalt de antropoloog dan dat wat er in de

groep vaak gebeurt of opvalt.
Echte speurneuzen dus!

ANTROPO-WATTES ?

Een paar cĳfers:
3 weken | 60 antropologen

232 gesprekjes en 65 filminterviews
73 observaties op scholen, jeugdinstellingen, in

het park, in winkels en sportclubs

Hoe heeft corona het leven van kinderen en hun
ouders veranderd? Hoe gaan we nou eigenlĳk
om met corona? Welke veranderingen zĳn er in
jouw leven gekomen en welke zullen blĳven?

Onderzoek in Nederland
naar "het Nieuwe Normaal"
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De drie zoenen op de wang?
die doen we niet meer.

We begroeten elkaar nu vaak
met een knikje, een elleboog

of een foot-five.

Begroeten

Buiten spelen is
populairder geworden.
En kinderen gamen vet

veel meer!
Corona komt terug in
tekeningen of jullie

doen Irma de
gebarentolk na
(hamsteren!)

Mondkapjes zĳn stiekem best wel
interessant,

ook als je nog géén 13 bent...

Spelen

Ook al mag het officieel niet,
opa en oma willen jullie heel

graag knuffelen.
Blĳkbaar vinden ze het zó

belangrĳk om te knuffelen dat ze
(misschien) ziek worden er graag

voor over hebben.

Opa en Oma

Jullie blĳken coole kikkers die
niet echt bang zĳn voor corona.
Alleen soms een beetje bezorgd.
Jullie zorgen daarom dat je je
goed aan de regels houdt en dat

anderen dat ook doen.

Angst

Kinderen doen veel meer
dingen zelf en zĳn

daar wel blĳ mee. Stoer
hoor!

Je ouders mogen niet
meer mee

naar binnen op school of
kĳken bĳ het sporten.

Zelfstandig

Misschien ging jĳ wel
eens naar het buitenland
met het vliegtuig? Dat

kan nu niet zo
makkelĳk meer. En je
ouders moeten voor

allerlei uitjes van tevoren
reserveren. Stom!

Vakantie

Kinderen komen bĳna nooit meer
in winkels of supermarkten.

Veel ouders doen hun
aankopen online.

Winkelen

De helft van de mensen denkt dat
we moeten blĳven leven met
virussen zoals corona.

Velen hopen op een vaccin én dat
alles weer hetzelfde wordt als
vroeger. Hadden we maar een

glazen bol...

ToekomstFeestjes vieren we helaas minder en
anders. Maar jullie zĳn heel
creatief en verzinnen allerlei

nieuwe manieren om er tóch een
gezellig feestje van te maken.

Vieren en feestjes

weet je nog...

... dat je je verjaardag met veel mensen vierde in
een volgepropte huiskamer?

... dat je moeder zei dat je mensen even netjes
een hand moest geven?

... dat je je juf of meester in de ochtend een
high five gaf ?

... dat je opa en oma gewoon mocht knuffelen?

... dat we geen rekening hoefden te houden
met 1,5 meter afstand tussen mensen?

... en dat je nog niet wist wat een ‘lockdown’
was?

Corona (ook wel COVID-19 genaamd) is een virus.
Net zoals de griep of verkoudheid, dat zĳn ook virussen.
Het is een klein onzichtbaar iets dat tussen mensen reist,

bĳvoorbeeld doordat mensen niezen of hoesten.

Volwassenen en kinderen kunnen het coronavirus krĳgen.
Kinderen worden er meestal niet heel ziek van. Je krĳgt
bĳvoorbeeld koorts en gaat hoesten. Vaak gaat het vanzelf
weer over. Maar vooral voor oudere mensen en voor mensen
die al een ziekte hebben, kan het coronavirus gevaarlĳk
zĳn. Zĳ kunnen het bĳvoorbeeld heel benauwd krĳgen.

Het corona-virus

1,5 meter afstand houden

in je elleboog hoesten of niezen

geen handen geven of knuffelen

je handen vaker wassen

niet met teveel mensen bĳ elkaar komen

zoveel mogelĳk thuiswerken (je ouders dan)

Mondkapjes voor iedereen ouder dan 13 jaar.

De regels tegen verspreiding:

Mark Hugo


