
Het leven van een tiener tijdens quarantaine  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijver: Gelieke Heikamp  

Datum: 10-4-2020 

Opdrachtgever: Cs Vincent van Gogh 

 

 



Mijn eindexamens kwamen er bijna aan, ik was heel gespannen en had 
veel stress. Ik heb 4 jaar hier na toe gewerkt, en was er eindelijk klaar 
voor. Maar toen was het bijna zo ver. Werd er gezegd dat de school 
misschien wel dicht zou gaan door corona. Het corona virus is begonnen 
in China, het werd snel door gegeven aan veel andere landen. Het was 
zelfs zo erg dat ze sommige landen helemaal af hadden gesloten, dus 
Nederland dacht voor de zekerheid we doen alle scholen dicht. Ik was 
echt boos. Trouwens ik ben Lente en ben 16 jaar oud. Deze periode die 
veel mensen quarantaine noemen, heb ik veel tijd om te denken en 
praten, en een paar dagen geleden werd mij een vraag gesteld. Wat 
maakt jou nou eigenlijk gelukkig. Ik ben gaan denken en door deze 
periode kwam ik erachter dat mijn vrienden en familie het belangrijkst 
voor me zijn. Eigenlijk best gek ik had er nog nooit zo overgedacht, maar 
ja je gaat veel sneller dingen respecteren omdat je het nu allemaal niet 
meer mag doen, en je moet echt doen met wat je hebt. 
 
Na een tijd mocht ik eindelijk afspreken met mijn beste vriendin. Ze heet 
Laura, en zij vroeg weet je ik heb even een tijdje na gedacht. Maar wat 
is nou echt het belangrijkste in het leven. Ik wist gelijk het antwoord. De 
aarde, hoe ik daar bij kom zou ik vertellen. De wereld putten wij 
helemaal uit, door dat we energie nodig hebben gas en nog veel meer 
dingen. Maar de wereld kan dat helemaal niet aan. En door Het corona 
virus staat bijna alles stil, en als je om je heen gaat kijken ziet alles er 
veel beter uit. Als we kijken naar landen waar veel rook hing van 
fabrieken kun je nu weer de mooie blauwe lucht zien.  
 
Eigenlijk alles om je heen ligt stil, je kan niet meer normaal shoppen of 
een uitstapje je maken met je familie. Bijna alles is dicht. En eigenlijk 
ben ik best bang, stel je voor het corona virus komt wel in mijn familie 
wie zou het wel en niet overleven. Wat mijn broer is een risico groep en 
mijn moeder heeft een slechte weerstand. En ik denk als zij het 
coronavirus zou krijgen dat ze het niet zou halen, en ik wil haar nog niet 
kwijt. Maar dan moet je bedenken dat er duizenden mensen al wel 
familie en vrienden zijn kwijt geraakt aan het coronavirus. Best erg, 
besef dat in Italië de verpleegsters moeten kiezen wie wel en niet mogen 
blijven in het ziekenhuis. Eigenlijk heb ik best veel geluk dat de mensen 
die dicht om mij heen staan nog geen corona hebben gehad. 
 
Best bizar dat zo’n virus mensen hun ogen opent en beseffen wat ze aan 
het doen zijn. Dus mensen alsjeblieft doe voorzichtig en denk meer aan 
de wereld en mensen om je heen zo komen we hier door heen. 


