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“Joepie!”,  roept Coco. Vandaag is  een superleuke dag! Ik mag vandaag

mijn feestje vieren met mijn familie want ik ben jarig vandaag.” Coco heeft

er echt zin in! Dit wordt super gaaf!

Coco Corona is een virusmeisje. Zij leeft met haar Corona familie in Vera

Vleermuis. Vera heeft geen last van hen. Ze heeft eigenlijk niet echt in de

gaten dat de Corona familie bij haar is. Coco heeft nog een broertje, Cor

Corona. Haar vader heet Cees Corona en haar moeder heet Cora Corona.

Al met al een gezellige familie die het prima naar hun zin hebben zo in

Vera Vleermuis.

Coco is druk bezig met bedenken wat voor kadootjes ze allemaal zou

kunnen  krijgen  vandaag.  Er  is  zoveel  wat  haar  leuk  lijkt.  Maar  het

allerbelangrijkst vindt ze dat ze het feestje samen met haar familie kan

vieren. 

De taart komt eraan en iedereen begint te zingen voor Coco. Coco straalt

helemaal. Maar dan gebeurt er iets geks. Het lijkt wel een soort orkaan of

aardbeving. De hele familie kijkt elkaar verschrikt aan. “Wat gebeurt er?”

roept Cees. Hij probeert zijn familie bij elkaar te houden. Ze houden elkaar

stevig vast als het ineens helemaal donker wordt. En dan zitten ze ineens

heel ergens anders. “Huh, dit is niet Vera Vleermuis”zegt Cora. Cees kijkt

bezorgd om zich heen. Waar zijn ze nu toch beland? Kunnen ze hier wel

leven, vraagt hij zich af. 

Ze  proberen  te  begrijpen  waar  ze  zijn,  maar  dan  komt  de  volgende

orkaan/aardbeving of wat het dan ook is. Ze grijpen elkaar opnieuw vast

en ze knijpen hun ogen stevig dicht. Als we maar bij elkaar blijven, denkt

Cora.  Dan is  het  goed.  Ze grijpt  haar kinderen en haar man nog iets

steviger  vast.  Ze  worden weer  die  donkere  tunnel  in  gezogen en  dan



komen ze op een nieuwe plek. Dit is een hele vreemde plek voor hen. Ze

hebben deze plek nog nooit  gezien.  Wat vreemd is  het hier.  Het ruikt

anders. Het ziet er anders uit.

Coco kijkt haar moeder vragend aan. “Wat is er gebeurd, mama? Waar zijn

we nu?” Mama kijkt haar dochter met dezelfde verbaasde blik aan. “Ik heb

ook geen idee”, zegt ze. Maar papa zal vast uitzoeken waar we zijn en

zorgen dat het goed met ons zal gaan.” Coco haalt opgelucht adem. Dat is

waar, denkt ze. Papa zorgt altijd dat het goed met ons gaat.

Cees Corona gaat op onderzoek uit. Hij reist door zijn nieuwe huis heen.

Hij weet niet wat hij ziet. Dit is zeker geen vleermuis, want Vera zag er van

binnen heel anders uit.  Het is veel groter.  Het heeft een lang lijf  maar

geen vleugels. Er lijken wel lange stengels uit het lijf te steken. En bovenop

zit een grote ronde bol. Niet zoals bij Vera. Cees weet niet wat hij ervan

moet denken. “Ik ga maar eens terug naar de familie”, denkt hij bij zichzelf.

Op het moment dat hij zijn familie ziet, raakt hij in de war. “Huh, hoe kan

dat nou?”  Naast  Coco en Cor staan ineens nog een Coco en Cor.  Hij

knippert nog eens met zijn ogen. “Zie ik het nou goed?” Hij ziet niet één

Cora, maar hij ziet er echt twee. Hij ziet opeens iets naast hem. Nu schrikt

hij zich helemaal een hoedje. Hij kijkt naar zichzelf! Ze vermenigvuldigen.

Dat is vreemd! Dit zijn kopie-Corona's!

Zo komen er steeds meer Coco's, Corren, Cora's en Cees-en. Cees, Cees en

Cees besluiten om samen op onderzoek uit te gaan. Wat is hier nu aan de

hand? Ze gaan dit tot op de bodem uitzoeken! Oh, daar is nog een Cees.

Oké, nu gaan dus Cees en Cees en Cees én Cees dit tot op de bodem

uitzoeken.



Ze reizen  door  het  hele  huis  heen en  ontdekken dat  ze  in  een  niet-

vleermuis zitten. Dat is nooit eerder gebeurd. Ze leven normaal echt in

vleermuizen.  Wat  moeten ze  nu toch met  zo'n  groot  huis?  Zouden er

daarom steeds meer van hen komen? Als Cees om zich heen kijkt ziet hij

dat ze al met tien Cees-en zijn. Wat hoort hij nu toch steeds? Zo'n raar

geluid. “Uche, uche”, klinkt het. Oh jee, wat is dat nu weer, denkt hij. Hij

hoort  ineens  een  harde  haaaaaaaaatsjieeeee!  Dit  soort  geluiden  maakt

Vera Vleermuis nooit. 

Wat ziet hij daar nou? Hij kijkt nog eens goed. Hij ziet een andere virus-

man. Het virus schrikt zich helemaal het rambam wanneer hij al die Cees-

en  ineens  ziet  aankomen.  “Wwwie  zijn  jullie?  Wat  doen  jullie  hier

allemaal?”, vraagt hij verschrikt. Cees vertelt dat zij de Corona familie zijn

en dat zij normaal in Vera Vleermuis leven, maar ineens op een gekke

manier in een ander huis zijn terecht gekomen en ineens allemaal lijken te

vermenigvuldigen. “Maar wie ben jij dan”, vraagt één van de kopie-Cees-

en? 

De virus-man kijkt hen aan en begint te vertellen. “Ik ben Karel Koortslip.

Ik ben een virus dat in mensen zit. Jullie zitten nu ook in een mens en dus

zeker  te  weten  niet  in  een  vleermuis.  Geen idee  wat  dat  voor  iets  is

trouwens,  een vleermuis?  zegt  hij  terwijl  hij  bedenkelijk  naar hen kijkt.

“Maar jullie zitten dus in een mens. En volgens mij is dat niet zo goed

voor de mens. Hij lijkt ziek van jullie te worden. Karel kijkt bezorgd naar

alle Cees-en. Ik zal wel eens even gaan uitzoeken hoe dit zit en dan kom

ik naar jullie toe. Ga maar terug naar jullie familie.”

Cees gaat met de andere Cees-en terug op pad naar hun familie. Coco,

Cora en Cor zitten samen in een kringetje. Ze kijken een beetje bezorgd

op wanneer alle Cees-en eraan komen. “Weet je al iets meer?” vraagt Cora



aan Cees. Alle Cees-en beginnen te knikken. Cees vraagt de rest even naar

de andere kopie Coco's, Cora's en Corren te gaan en gaat zelf bij zijn gezin

zitten. 

“We zijn een ander virus tegengekomen. Hij vertelde dat we in een mens

zitten. Ik weet nog steeds niet goed wat dat voor dier is, maar we horen er

niet in thuis. Hij denkt zelfs dat wij de mens ziek maken. Hij heet Karel en

hij  is  het nu verder aan het uitzoeken.  Hij  zal  ons straks meer komen

vertellen.” 

Cees kijkt naar zijn dochter en beseft ineens dat haar hele feestje in het

roet is gevallen. Coco zit een beetje beteuterd te kijken. Cees fluistert iets

in Cora's oor en loopt dan naar alle andere Corona's toe. Hij roept ze

zachtjes  bij  elkaar  begint  te  fluisteren.  De  kopie_Corona's  beginnen

instemmend te knikken. Samen komen ze om Cora, Coco en Cor staan en

dan beginnen ze met zijn allen “Happy birthday” te zingen.  Coco kijkt

verbaasd omhoog en kleurt een beetje rood. Ze voelt zich ondanks alles

nu toch nog een beetje jarig.

Als iedereen is uitgezongen gaat de menigte een beetje opzij. Daar komt

Karel aangelopen en hij kijkt bepaald niet feestelijk. Hij kijkt zelfs ronduit

ontzettend bezorgd. Karel vraagt iedereen om even bij hem te komen. Hij

kijkt  hen allemaal  aan.  Hij  schrikt  wanneer  hij  ter  plekke  weer  nieuwe

kopie-Corona's erbij ziet ontstaan. Dit is echt foute boel, denkt hij.

“Oké, begint Karel. Ik heb niet zulk goed nieuws. Jullie maken inderdaad

de mens ziek. Nu doe ik dat zelf ook wel, maar bij mij is dat maar een

beetje ziek. Ik ben wel gevaarlijk voor hele kleine net geboren mensjes,

maar de grote mensen weten dat en weten wat ze moeten doen om te

zorgen  dat  ik  niet  per  ongeluk  bij  zo'n  klein  mensje  kan  komen.  Zo



moeten ze dan bijvoorbeeld niet  te dichtbij  zo'n kleintje  komen en ze

moeten dan zeker geen kusjes geven aan hen.

Bij jullie is het wat anders. De meeste mensen worden een beetje ziek van

jullie, maar vooral mensen die al ziek zijn of ouder zijn kunnen heel erg

ziek  van  jullie  worden.  Zoals  jullie  om  je  heen  kunnen  zien

vermenigvuldigen jullie en als de mensen bij elkaar in de buurt komen,

dan komen sommigen van jullie weer bij die andere mens terecht. Die kan

dan ook weer ziek worden van jullie. Ik zal uitleggen hoe dit werkt.

Een mens heeft in zijn hoofd, dat is dus die ronde bol bovenop de mens,

een neus en een keel zitten. Jullie zitten in die druppeltjes die in die neus

en keel zitten en als mensen dat gekke geluid maken zoals jullie daarstraks

hoorden,  dat  uche  uche  uche  of  hatsjie,  dan  vliegen  jullie  in  die

druppeltjes uit de mens zijn neus of keel. Als die druppeltjes met jullie erin

dan weer bij andere mensen komen worden die andere mensen dus ook

weer ziek. 

Coco kijkt geschrokken naar haar papa. “Wat vervelend dat de mensen

ziek van ons worden. Dat is toch helemaal niet onze bedoeling,  papa?

“vraagt ze. “Nee, dat is het zeker niet,  meisje. Wat kunnen we daaraan

doen? vraagt Cees kordaat aan Karel Koortslip. “Nou, jullie kunnen er zelf

niet zoveel aan doen. Het zijn de mensen die zelf moeten zorgen dat dit

stopt. Alleen zij kunnen dit stoppen eigenlijk.”

“Wat moeten ze dan doen? vraagt Coco. “Het is eigenlijk heel simpel.” zegt

Karel. De mensen moeten in de eerste plaats minimaal anderhalve meter

afstand houden van elkaar. Zo ver vliegen de druppeltjes namelijk niet uit

de neus en keel. Ze moeten ook heel vaak hun handen wassen. Alles waar

die druppeltjes op kunnen landen na zo'n hoest en nies, daar blijven die



druppeltjes een poosje op zitten. Als je dat dan met je handen aanraakt,

kan het er weer voor zorgen dat  de druppeltjes met jullie  erin  bij  de

andere mens komt. Dit is dan ook waarom ze niet in hun handen moeten

hoesten of niezen, maar in hun elleboog. Als iedereen zich hieraan houdt,

dan kunnen de andere kopie-Corona's niet meer ergens anders heen en

dan zullen ze langzaam weer weg gaan. Als dan de kopie-Corona's weg

zijn, worden de mensen niet meer ziek. En dan kunnen jullie misschien wel

weer mooi terug naar huis.”

“Dat zou toch geweldig zijn papa, als we dan weer gewoon terug naar huis

kunnen? Ik hoop dat de mensen zich hieraan houden zodat dit zo snel

mogelijk stopt. Ik vind het vreselijk dat al die andere kopie-Corona's zoveel

mensen ziek maken. Dat willen we helemaal niet. Ik hoop dat de mensen

heel  goed  hun  best  zullen  doen  om te  zorgen  dat  we  stoppen  met

vermenigvuldigen.  Ik  hoop dat  we dan niet  meer  uit  neuzen en kelen

schieten en gewoon weer normaal terug kunnen gaan naar leven in Vera

Vleermuis. Die zal ons inmiddels ook wel missen, denk ik.” verzucht Coco.

“Is er nog meer dat mensen kunnen doen Karel?” vraagt Cor. “Nou, dat is

er inderdaad wel ja. Ze moeten eigenlijk zoveel mogelijk nu thuis blijven.

Dat is natuurlijk helemaal niet leuk en dat is lastig voor hen want ze doen

graag allerlei dingen samen met andere mensen. Maar ze zorgen goed

voor elkaar en daarom doen ze allemaal erg hun best, hoorde ik. De kleine

mensjes mogen wel buiten spelen, maar even geen spelletjes waarbij ze

elkaar aanraken zoals tikkertje of voetbal.  Ik hoorde dat de mensen nu

allerlei  andere  leuke  dingen  bedenken  voor  de  kinderen  zoals  een

berenjacht.  Geen idee wat een beer is,  maar  de kinderen schijnen het

geweldig te vinden.

“Oké,  zegt papa Cees. Als ik het goed begrijp is het belangrijk dat de



mensen  zich  aan  de  regels  houden  en  dan  stoppen  wij  met

vermenigvuldigen en overvliegen naar andere mensen. Dan zijn wij straks

gewoon weer samen met ons viertjes en kunnen we naar Vera Vleermuis

terug. Dan zijn wij gelukkig en de mensen zijn ook weer gelukkig. Pfiew,

nou  dat  moet  goed  komen.  Wij  gaan  gewoon  hetzelfde  doen  als  de

mensen. Wij blijven zoveel mogelijk binnen. We blijven weg bij de neus en

keel zodat we niet weggeschoten kunnen worden. En hopelijk is dit alles

dan allemaal snel voorbij.”

“Dat hoop ik ook,” zegt Karel Koortslip. Als iedereen zich aan de regels

houdt, dan moet dat vast goed gaan komen. Coco kijkt haar papa met een

serieuze  blik  aan.  Samen  kunnen  we  dit,  papa.  En  ik  wens  voor  mijn

verjaardag  dat  we  snel  niet  meer  mensen  ziek  zullen  maken  en  dat

iedereen weer gezond en gelukkig verder kan leven.


