Barry beer
en de baby
in de buik

Dit is Barry beer.
Barry beer is een
kleine beer.
Hij is kleiner dan de
tafel en kleiner dan
de stoel.
Barry beer heeft een
papa beer en een
mama beer.
Mama beer ziet er
een beetje anders
uit dan normaal.

De buik van mama beer
wordt groter en groter
elke dag.
"Waarom wordt mama beers
buik groter en groter?",
vraagt Barry beer.
"Komt het door alle
chocolade die mama
beer eet?"
"Of zit er misschien een
ballon in haar buik, die elke
dag een klein beetje meer
wordt opgeblazen?"

"Nee hoor", zegt papa beer, "er zit een baby
beer in". "EEN BABY BEER!", roept Barry beer.
Barry beer geeft een kusje op mama's buik.
"Dag baby beer", zegt hij.
Mama beer vertelt dat
ze binnenkort naar het
ziekenhuis moet, waar
hele lieve dokters
haar helpen
zodat de baby
beer geboren
kan worden.

De volgende dag is
baby beer klaar om
geboren te worden.
"Nu moet ik naar
het ziekenhuis,
Barry", zegt mama
beer. Ze pakt haar
koffer en zwaait.
"Dag Barry", zegt ze.
"IK WIL MEEEEEEE!",
roept Barry beer, en
hij stampt met zijn
voeten op de grond.

"Dat gaat niet, Barry",
zegt papa beer.
"MAAR IK WIL HET, IK
WIL DE BABY ZIEN!",
roept Barry beer terwijl
er een traan over zijn
wang loopt.
"Dat weet ik", zegt
papa beer, "maar dat
gaat nu niet, Barry
beer."
Barry beer huilt zo
veel dat er een plasje
tranen rond hem ligt.

"Ik zal je vertellen waarom het niet kan, Barry", zegt
papa lief en hij veegt de tranen van Barry's wangen.
"Het komt door een heel heel heeeeel klein diertje
diertje,,
het Corona virus. Het is zo klein dat we het niet
kunnen zien."
"Is het zo klein als een
muis?", vraagt Barry beer.
"Nee nog veel kleiner", zegt
papa beer. "Zo klein als een
vlieg dan?", vraagt Barry.
"Nog veel veel veeeeeel
kleiner", zegt papa beer. Het
is kleiner dan het kleinste
korreltje zand op de hele
wereld..
wereld

"Het hele hele
kleine diertje maakt ons
ziek en reist dan mee
met de zieke beer om
nog meer mensen en
dieren ziek te maken."
"Daarom mogen we
nu niet meer naar
school, de speeltuin of
op bezoek bij bompa
beer", zegt papa beer.

Want hoe meer mensen
of dieren elkaar zien,
hoe meer er ziek kunnen
worden.
Maar als iedereen
nu heel goed
samenwerkt en
niet bij elkaar op
bezoek gaat, dan
kunnen we binnenkort
weer naar school
school,, op
bezoek bij bompa en
spelen op de straat.

Barry beer is gestopt met
huilen en vraagt: "Mogen
we daarom niet mee naar
het ziekenhuis?"
"Ja Barry,
wat ben je slim", zegt
papa beer, "enkel de
dokters, verpleegsters en
verplegers mogen nog
naar het ziekenhuis. En
dieren en mensen die
hun hulp nodig hebben
natuurlijk ook."

"Maar ik wil toch nog
steeds heel graag de
baby zien", zegt Barry
beer. "Dat weet ik,
Barry", zegt papa beer,
"maar daarop ga je nog
even moeten wachten
wachten."
."
"Zullen we anders samen
een hele mooie tekening
maken voor wanneer
mama beer terugkomt
met de baby?"
"Dat is goed", zegt Barry
beer, en ze tekenen
samen een hele mooie
bloem..
bloem

Jij kan ook samen met
je papa, zus, broer
of iemand anders een
mooie tekening maken
voor wanneer je mama
terugkomt van het
ziekenhuis. Je kan zelfs de
tekeningen uit dit boekje
afdrukken en inkleuren,
want zonder kleur zijn ze
toch maar een beetje saai.
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Heeft uw kleine kapoen nog vragen over Corona? Hier vindt u
een link naar een website die op verschillende vragen over het
coronavirus een antwoord biedt op kindermaat.
https://www.zitdazo.be/post/met-je-kind-praten-over-hetcoronavirus

Ook kan u samen met uw zoon of dochter kijken naar
Karrewiet, dit is een nieuwsprogramma gemaakt voor kinderen.
https://www.ketnet.be/karrewiet/27-maart-2020-ben-jij-boosbang-of-verdrietig-van-al-dat-coronanieuws
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