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Waarom Covid de wereld bang maakt

Het verhaal van een onzichtbaar wezentje

Vele jaren geleden zat een klein virus genaamd Covid in een grot in de Chinese pro-
vincie Hubei. De grot was donker, het was onaangenaam koud en Covid was alleen. 
Op het plafond van de grot bevond zich een grote kolonie vleermuizen. Het waren 
hoefijzerneus vleermuizen, een zeer gezellige vleermuissoort. Elke avond vlogen de 
vleermuizen uit de grot om op insecten te jagen. Covid was dan helemaal alleen in de 
grot, verlangend naar wat warmte.

Op een ochtend kroop Covid tot aan het plafond van de grot en wachtte tot de vleer-
muizen terugkwamen. Toen de zon was opgekomen, kwamen de hoefijzerneus vleer-
muizen terug. Vlak naast Covid waren de heer Wang en mevrouw Li geland. Ze hingen 
zichzelf aan hun achterpoten aan het plafond van de grot, likten hun vacht schoon en 
vertelden over hun jachtsuccessen. Tussen de vleermuizen door was het lekker warm 

en dus nam Covid een beslissing. Hij kroop ongemerkt over Wang‘s benen, gleed over 
de gladde huid naar beneden en landde in de mond van de heer Wang.

We hebben vrienden nodig

Wat Covid echter miste, waren vrienden met wie hij samen leuke dingen kon doen. 
Covid ging op verkenningstocht in de rest van het lichaam van de heer Wang en ont-
dekte in de long een speciale cel. Het bijzondere aan deze gastheercel was dat Covid 
erop aan kon meren, zoals een raket doet bij een ruimtestation.

De heer Wang merkte hier niets van, omdat 
Covid zo klein is dat je hem alleen onder een 
zeer krachtige microscoop kunt zien. Covid ne-
stelde zich lekker in de warme slijmvliezen van 
de heer Wang en voelde zich gelukkig. Weken-
lang leefde hij zo in het warme lichaam van de 
heer Wang. Elke avond ging hij mee op de in-
sectenjacht en overdag hing hij ondersteboven 
aan het plafond van de grot. Eigenlijk was alles 
in orde, want Covid had gezelschap en hoefde 
niet meer in zijn eentje in de kou te zitten.
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Covid ontdekte dat hij naar binnen kon gaan in deze 
cel, en dat hij zichzelf in de kern van de cel kon ver-
menigvuldigen. Covid zelf was hierdoor verrast, dit 
had hij niet verwacht. 

Al na korte tijd waren er honderden kleine Covids die 
er allemaal hetzelfde uitzagen. Covid was verheugd 
en hij gaf een groot feest in de heer Wang‘s longen.

Toen het feestje gezellig aan de gang was, moest de 
heer Wang plotseling hoesten. Er was zo‘n sterke 
windstoot dat veel van de feestgangers werden weg-
gerukt uit de longen. Ze werden door de luchtpijp 
naar de heer Wang‘s keel gekatapulteerd en omdat 
zijn mond open was, vlogen ze de grot in. Sommige 
Covids konden zich nog vastklampen aan een van de 
vele andere vleermuizen die in de grot hingen. Ande-
re Covids haalden het niet, landden op de vloer en 
vroren dood.
 

Gelukkig waren na een tijdje de hoestbuien van de heer Wang en de andere vleer-
muizen weer verdwenen, en kon Covid, met al zijn familieleden, in vrede leven in de 
longen van de vleermuizen. 

Op een dag hoorde Covid de heer Wang tegen mevrouw Li zeggen: ”Wist je dat de 
crested goshawk gisteren aan de rand van het bos gestorven is?“ Woedend vroeg 
mevrouw Li: „Is hij niet degene die onze buurman, heeft opgegeten?“ De heer Wang 
knikte: „Dat klopt, hij werd ook wel de vleermuizeneter genoemd. „Waaraan is hij 
gestorven?“ vroeg Mevrouw Li.

„Ze zeggen dat hij stierf aan een longontsteking veroorzaakt door een of ander virus.“ 
Covid dacht even na en concludeerde dat de dood van de Crested Hawk waarschijnli-
jk aan zijn familie te wijten was. „Het is ook een belediging, als een vreemde zomaar 
je huis opeet,“ dacht Covid.
In de jaren die volgden waren er herhaaldelijk incidenten zoals deze. Roofvogels en 
slangen, die het eten van vleermuizen met hun leven moesten bekopen.

Covid had geluk, hij had zich op tijd vast-
geklampt aan een longblaasje. Na het 
feestje ging Covid‘s leven gepaard met 
vele hoestbuien van de heer Wang. Co-
vid kende de voortekens van een hoe-
staanval en was altijd in staat om op tijd 
in veiligheid te komen. Ondertussen in-
fecteerden de hoestbuien van de heer 
Wang geleidelijk aan alle andere vleer-
muizen in de grot. Er werd nu constant 
gehoest, wat alle vleermuizen een beet-
je ergerde.
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De heer Wang heeft een zeer stressvol leven. Met tot 160 kilometer per uur vliegt 
hij elke nacht urenlang rond, op zoek naar insecten, terwijl zijn kleine hart duizend 
keer per minuut klopt. Om dit elke avond te kunnen doen, moet de heer Wang el-
ders energie besparen. Daarom heeft de heer Wang een zeer traag immuunsysteem. 
Eigenlijk zou dat virussen moeten bestrijden, maar omdat dit zo veel energie kost, 
heeft de heer Wang een andere strategie ontwikkeld. De immuuncellen van de heer 
Wang zijn erg traag en laten Covid de gastheercel binnendringen. Daar maakt het de 
indringer niet kapot, wat weer veel energie zou kosten, maar houdt hem in bedwang. 
Covid en de heer Wang kunnen dus prima samenleven. 

De indringers 

Op een ochtend kwamen er mensen de grot binnen met enorme schepnetten. De 
mannen vingen honderden hoefijzerneuzen van  het plafond van de grot af en stop-
ten ze in zakken. Het was geen mooi gezicht en de heer Wang, mevrouw Li en Covid 
keken bang toe. In de paniek die ontstaan was in de grot, werden ook de heer Wang 
en mevrouw Li, en met hen Covid, ontdekt en gevangen. De mannen reden met de 
volle zakken naar de wildmarkt van Wuhan. Daar doodden ze de vleermuizen en bo-
den ze ze te koop aan. Toen een van de mannen de heer Wang doodde, werd Covid 
woedend en hij smeedde een plan van wraak.

Der Rachefeldzug

Covid vroeg zich af waarom de 
roofdieren na het eten van de 
vleermuizen waren gestorven aan 
het virus, terwijl de vleermuizen 
zelf nog leefden. Hij observeerde 
de heer Wang‘s gedrag wat nau-
wkeuriger en merkte dat hij een 
speciale stofwisseling had. 

Tijdens de laatste ademtocht van de heer 
Wang, hield Covid zich niet vast aan een van 
de longblaasjes zoals hij gewend was, maar 
liet hij zich meevoeren met de windvlaag. 
Die ademtocht was genoeg om Covid uit de 
mond van de heer Wang te blazen en hem 
te laten landen in de mond van de vleermu-
ismordenaar.

Onmiddellijk ging Covid naar binnen, naar 
de longen, en legde aan bij een gastheercel. 
Woedend vermenigvuldigde Covid zich en 
na korte tijd vielen miljoenen virusfamiliele-
den de longen van de vleermuismoordenaar 
aan.
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De man werd ziek en kreeg een ernstige longontsteking. Dit gebeurde daarna ook 
met iedereen waar hij die laatste weken in de buurt was geweest, of op gehoest had. 
Covid was woedend. Zijn plan van wraak werkte en de man die de heer Wang had 
vermoord, stierf. Covid stierf met deze man. Zijn familie rouwde om hem en besloot 
nu Covid‘s dood te wreken. Nadat Covid was begraven, nam de waanzin zijn loop. 
Miljarden van Covid‘s familie gingen op oorlogspad. Covid zelf had dit nooit gewild, 
hij had toch alleen maar zichzelf en zijn gastheer meneer Wang willen beschermen.

De wraak van de virussen liep dus uit de hand en elk virus droeg een zwarte band met 
opdruk „Covid“ ter nagedachtenis aan Covid.

Het jaar van de rat

De vendetta kwam op een zeer ongelukkig moment. In China was iedereen namelijk 
druk bezig met de voorbereiding van een belangrijk volksfeest. Het Chinese Nieuw-
jaar, ook wel Lentefeest genoemd, stond voor de deur. De Chinezen volgen de ma-
ankalender en daarom was Nieuwjaar in China dit jaar niet op 1 januari, maar op 25 
januari (2020).

Het verhaal van het Chinese Nieuwjaar

In de oudheid was er een venijnig monster met scherpe tanden en hoorns genaamd 
Nian. Het hele jaar verstopte hij zich in de zee, maar aan het einde van elk maanjaar 
kwam hij aan land om op de mensen en hun vee te jagen. Daarom vluchtte het volk 
elk jaar voor het nieuwe jaar de afgelegen bergen in om aan de aanval van Nian te 
ontsnappen.

Maar op een dag, toen een oude man het dorp bezocht, zou echter alles veranderen. 
Dat jaar zou Nian niet komen kwam Nian niet. De oude man zei tegen de dorpelingen: 
„Het monster is makkelijk bang te maken. Hij vreest harde geluiden, de kleur rood 
en onbekende wezens. „Vanavond moeten jullie het dorp met rood bedekken; hang 
rode juwelen op de deur, maak luide muziek met trommels en steek vuurwerk af. De 
kinderen kunnen jullie beschermen door ze maskers en lantaarns te geven. 

De dorpelingen deden dat en Nian werd nooit meer gezien.

In het Chinees betekent Nieuwjaarsdag „Guo Nian“, letterlijk „de Nian verslaan“ om-
dat dat precies was, wat de dorpelingen die nacht deden.

Een deel van de nieuwjaar traditie is het versieren van de huizen met rode versierin-
gen. De straten zijn gevuld met muziek, trommels en vuurwerk.

Het Jaar van de Rat zou op 25 januari 2020 van start moeten gaan. Dit heeft te maken 
met de Chinese dierenriemtekens. Er zijn twaalf dieren en elk jaar wordt één van deze 
dieren vertegenwoordigd. De dierenriem bestaat uit tekens van rat, os, tijger, haas, 
draak, slang, paard, geit, aap, haan, hond en varken, die zich elke twaalf jaar in deze 
volgorde herhalen.
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Aan elk dier worden bepaalde kenmerken toegekend:

De rat is erg nieuwsgierig, 
vindingrijk, veelzijdig en 
heeft een snel 
reactievermogen.

De buffel Staat bekend 
om zijn ijver, 
betrouwbaarheid, 
kracht en vastberadenheid.

De tijger is dapper, brutaal, 
onvoorspelbaar en iets 
eigenwijs. Hij gaat geen 
uitdaging uit de weg.

Het konijn is zachtaardig, 
kalm, waakzaam, vriendelijk, 
geduldig en verantwoordelijk.

De draak, het enige mythische 
wezen, is het meest vitale 
en sterkste dier. 
Hij symboliseert dominantie 
en ambitie.

De slang wordt beschouwd 
als discreet, intelligent en wijs.

Het Chinese Nieuwjaar is een familiefeest, waarbij families elkaar bezoeken. De Chi-
nezen geloven dat het goed beginnen van het nieuwe jaar leidt tot een gelukkig jaar 
met veel voorspoed. Duizenden mensen zijn dus op weg gegaan naar hun families.

In de stad Wuhan werden steeds meer mensen ziek en sommigen stierven zelfs aan 
de gevolgen van de longziekte. Mensen werden nerveus en meldden de incidenten 
aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het hele gebied rond Wuhan werd on-
middellijk afgesloten om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. Wetenschap-
pers en artsen gingen op zoek naar de dader en bekeken een speekselmonster van 
een patiënt onder een krachtige microscoop in het laboratorium.

De wetenschappers waren geschrokken van deze vondst, en nadat ze de zwarte band 
met daarop „Covid“ hadden ontdekt, noemden ze het virus Covid-19, naar de uit-
braak in december 2019.

Het paard is bijzonder 
levendig, actief en 
krachtig.

De geit heeft een zacht 
karakter, en is een beetje
verlegen, medelevend 
en evenwichtig.

De aap is geestig, speels, 
nieuwsgierig en verfijnt. 

De haan is erg attent, Dapper 
en zelfverzekerd. Hij is open, 
oprecht en verschijnt altijd 
aantrekkelijk en mooi.

De hond is trouw zijn, 
oprecht, meegaand, 
vriendelijk en nuchter.

Het varken is bezig, 
medelevend en genereus.

De wetenschapper achter de microscoop was 
verrast omdat hij een virus vond dat erg leek op 
een reeds bekend virus. Ooit werden veel men-
sen ziek door een SARS-virus en het nieuwe 
virus zag er net hetzelfde uit. De wetenschap-
per gaf het nieuwe virus de naam SARS-CoV-2, 
maar omdat deze naam moeilijk te onthouden 
is, wordt het virus coronavirus genoemd.
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De kleine familieleden van Covid waren tevreden, want nu was hun held over de hele 
wereld bekend.

In Wuhan werd op dat moment een epidemie uitgeroepen en mocht niemand meer 
naar binnen of naar buiten. Duizenden mensen raakten in zeer korte tijd besmet en 
het einde was nog niet in zicht.

De Europese tournee

Mevrouw Li Liang en Covid-Two merkten hier niet veel van, omdat ze 1200 kilometer 
verderop, in een klein appartement in Peking, woonden. Mevrouw Li Liang werkte in 
een fabriek die auto-onderdelen voor de hele wereld produceerde. Op een dag werd 
ze door haar baas naar Duitsland gestuurd omdat daar een seminar gehouden werd, 
dat ze zeker zou moest bijwonen

Mevrouw Li Liang boekte een vlucht en een hotel en vertrok naar Duitsland. Co-
vid-Two reisde met haar mee, maar hij had zich de afgelopen week miljoenen keren 

vermenigvuldigd. Mevrouw Li Liang had een lichte hoest en dus besmette ze haar fa-
milie, enkele collega‘s op het werk, de taxichauffeur die haar naar het vliegveld bracht 
en enkele passagiers in het vliegtuig. Mevrouw Li Liang verspreide dus het virus, dat 
nu in staat was verschillende grenzen te overschrijden. Sommige van de besmette 
passagiers vlogen namelijk naar Italië, andere naar Iran, Amerika enzovoort.

Covid woont nu in de heer Müller, die in een klein dorp in Noordrijn-Westfalen woont. 
Dus Covid-Two woonde en vermenigvuldigde zich in de heer Müller, die hier niets van 
merkte.

Een familielid was bijzonder trots, 
het was de eerste „tweeling“ van 
Covid, Covid-Two, die een jonge Chi-
nese vrouw had overleefd. Ze was 
op bezoek bij Wuhan, maar moest 
na een week weer naar huis. Ze had 
geen symptomen vertoond en nie-
mand wist dat Covid-Two in haar 
leefde. De vrouw met de naam Li 
Liang woonde gelukkig in Beijing, de 
hoofdstad van China.

Covid-Two landde met mevrouw 
Li Liang in Frankfurt en ze gingen 
naar het hotel. Het seminar du-
urde drie dagen, waarin enkele 
deelnemers van het seminar ook 
besmet raakten omdat Covid-Two 
was verspreid door een hoesta-
anval van mevrouw Li Liang. 

Het virus kwam ook in Duitsland aan op 
een zeer ongelegen moment. Het was na-
melijk carnaval en de heer Müller was een 
enthousiast carnavalsverslaggever. Dus de 
heer Müller ging samen met zijn familie en 
Covid-Two naar een carnavalsfeest. Bij elk 
carnavalsevenement hoort natuurlijk de 
„Bützchen“, zoals tijdens het carnaval een 
kus wordt genoemd. Dat was natuurlijk 
rampzalig, want op die manier werd het vi-
rus heel makkelijk en snel verspreid.
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Pandemie-Alarm

Tegelijkertijd kwamen er steeds meer berichten uit vele landen in de wereld en daa-
rom besloot de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een pandemie af te kondigen.

Als een groot aantal mensen besmet raakt met een virus, wordt dit een epidemie 
genoemd. Zolang de verspreiding beperkt blijft tot een klein gebied of land, blijft het 
een epidemie.  Als de ziekte zich echter over landen of zelfs continenten verspreidt, 
wordt het een pandemie genoemd.

Pandemieën bestaan al honderden jaren. De beroemdste pandemieën in de geschie-
denis zijn de pest, de Spaanse griep, de varkensgriep, de vogelgriep en HIV. Omdat be-
kend is dat deze pandemieën vele miljoenen mensen hebben gedood, zijn de mensen 
erg voorzichtig geworden. Daarom zijn er strenge regels die door de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) zijn vastgelegd in een internationaal pandemieplan. Elk land 
heeft op basis hiervan zijn eigen pandemieplannen opgesteld. In Duitsland dient het 
nationale pandemieplan als basis voor de noodzakelijke beschermingsmaatregelen en 
wordt het regelmatig bijgewerkt. Zo‘n plan is belangrijk omdat niemand weet wanneer, 
waar en in welke vorm een nieuwe virale ziekte zal uitbreken. In geval van een uitbraak 
is het de bedoeling de infectieketens te onderbreken en zo snel mogelijk een vaccin 
te vinden.

Het dagelijkse contact met Covid

Er zijn vervolgens veel maatregelen genomen om de verspreiding van Covid tegen 
te gaan. De belangrijkste daarvan was de naleving van persoonlijke regels. Met 
eenvoudige maatregelen kan iedereen meehelpen om zichzelf en anderen te be-
schermen tegen infectieziekten.

De belangrijkste hygiënetips:

Niezen of hoesten in je elleboog of in een zakdoek - en dan de zakdoek weggooi-
en in een vuilnisbak met een deksel.

Houd je handen uit de buurt van je gezicht - vermijd het aanraken van je mond, 
ogen of neus met je handen. 

Houd voldoende afstand tot mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts heb-
ben - ook door de aanhoudende griepgolf en verkoudheid.

Vermijd aanraken (bijv. handen schudden of knuffelen) - bij het begroeten of 
afscheid nemen van andere mensen.

Was je handen regelmatig en voldoende lang (minstens 20 seconden) met water 
en zeep - vooral na het snuiten van je neus, niezen of hoesten.

Epidemie Pandemie
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Wat kan nog meer helpen om de verspreiding te stoppen?

Blijf zoveel mogelijk thuis. Lees een goed boek, leer voor school, schilder of doe 
andere leuke dingen.

Je moet oma en opa nu niet bezoeken, want vooral ouderen en mensen met een 
chronische ziekte zijn erg kwetsbaar. Bel ze, schrijf een e-mail of zie elkaar via video-
chat.

Als je vrienden of kennissen ontmoet, houd dan afstand. Handen schudden en 
knuffelen moet worden vermeden. Er zijn zeker andere coole manieren om elkaar te 
begroeten, die kunnen worden gedaan op een veilige afstand van 1 tot 2 meter.

Als iemand in jou  gezin ziek is, moet de hele familie heel voorzichtig zijn en elk con-
tact met andere mensen vermijden.

Als je niet ziek bent, kun je anderen helpen. Je kunt oma en opa, oudere buren of 
vrienden die hun huis niet mogen verlaten, helpen. Je kunt boodschappen voor hen 
doen, maar dan moet je de boodschappen wel buiten de deur zetten en elk direct 
contact vermijden.

Hoe gaat het leven verder?

Als het ons lukt om Covid-Two en zijn familie te stoppen met de verdere verspreiding, 
zal er een einde komen aan Covid‘s vendetta.

Moeten we de virussen nu demoniseren?

Wie is verantwoordelijk voor de pandemie? Dat kleine onopvallende virusje? De 
vleermuizen? De mensen die vleermuizen eten?

Het antwoord is waarschijnlijk dat geen enkele persoon de schuld kan krijgen, want 
allemaal hebben ze wat bijgedragen. Vleermuizen worden al honderden jaren gege-
ten en er is nog nooit zoiets gebeurd. Ze zijn net zo lang gevangen genomen. De vleer-
muizen dragen over het algemeen virussen en de virussen vielen niet alleen mensen 
aan. De epidemie was dus het product van verschillende, toevallige factoren. Dat de 
epidemie een pandemie werd is te wijten aan de globalisering. Niet alleen mensen en 
goederen kunnen gemakkelijk reizen, ook virussen gaan over de landsgrenzen heen.

Wij mensen zijn in staat om te leren en dus moeten we leren van deze pandemie. We 
moeten ons niet vastklampen aan oude gewoontes, ook al veroorzaken die al gene-
raties lang geen problemen. De wereld is voortdurend in beweging. Dieren sterven 
uit, nieuwe soorten ontwikkelen zich en zo is het ook met de kleinste wezens zoals 
virussen en bacteriën. We moeten met hen leven, ook al kunnen ze een gevaar voor 
de mensheid zijn.

Lijst van bronnen:  https://www.chinarundreisen.com/das-chinesische-fruehlingsfest/
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ   -  https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
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www.tier-kids.de
www.fotolulus-abenteuer.de

www.fotolulu.com

Ein lustiger Vogel erkundet für euch die Welt 

mit der Kamera!


