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Beste scholieren, 
Wat een tijd maken we met elkaar mee. Misschien was je met je klas-
genoten hard aan het leren voor je examens of misschien had je even wat meer 
vrije tijd omdat je net je toetsen achter de rug had. Of was je met je klas hard aan het werk 
aan een mooi onderwerp of een project. En nu ziet de wereld er opeens heel anders uit dan 
een paar weken geleden, door het coronavirus. En dat is indrukwekkend voor ons allemaal. 

Voor iedereen is de impact anders. Wat het precies voor jou betekent weet ik niet. Maar ik 
merk wel dat het geen vakantie is, ook al zijn we thuis. Dit is serieus, ernstig.

Het coronavirus en de maatregelen hebben invloed op jou, op je familie, op je vrienden, op 
iedereen om je heen. En dat kan ik helaas niet anders maken, al zou ik dat graag willen. Ik 
wens je veel sterkte, zeker ook als er mensen om je heen ziek zijn of als je zelf ziek bent of 
misschien wordt.

Wat ik je wil vragen is om te helpen om dit grote probleem kleiner te maken. Jij kunt hierbij 
helpen door zoveel mogelijk thuis te blijven. En ben je buiten, houd dan echt 1,5 meter af-
stand van andere mensen. Je doet het niet alleen voor jezelf en je familie, maar (juist) ook 
voor anderen: oudere mensen of mensen met een zwakke gezondheid. Als jij afstand houdt, 
maak je de kans een stuk kleiner dat je zelf en andere mensen ziek worden. 

Als gemeente doen we ook ons uiterste best voor alle Veenendalers. Help ons mee 
door je aan de voorschriften van de Rijksoverheid te houden. Zoek je vrienden op, maar doe 
dit digitaal via je mobiel of laptop. Stuur ook eens een berichtje naar iemand die niet zoveel 
berichtjes krijgt.

Ik hoop dat we snel weer terug kunnen naar de normale situatie, waarin we weer naar school 
gaan, naar ons werk gaan en weer de gewone dingen doen. Tot die tijd: sterkte en geduld! 
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