Lichtpuntjes in coronatijd 3

Louise.

Verplicht thuiswerken- en studeren met vier personen. Ineens moeten we thuisblijven, intelligente
lockdown?! Ieder op zijn eigen kamer, nou ja, ik dan wel op de slaapkamer aan een
geïmproviseerd bureau. Uit een kamer klinkt er een instructie, daar wordt online lesgegeven.
De kinderen krijgen ontzag voor het geduld van hun vader. Uit de andere twee kamers komt
instructie, de kinderen volgen hun lessen aan HBO en universiteit online. We lunchen samen
buiten, prachtig weer en geen ander geluid dan de vogels, en bijen, we zijn terug naar de jaren
zeventig; wat een rust.
Zomer 2020 – we gaan op vakantie in eigen land. De hotels en terrassen zijn open. Groningen,
Drenthe en Gelderland; we wisten het wel maar nu ervaren we het ook – wat is Nederland mooi!
Oud & nieuw 2020 – we proosten op het nieuwe jaar en verbazen ons erover dat het leven toch
gewoon doorging. Na elke persconferentie pasten we ons aan aan de nieuwe regels.
Mondkapjes als een nieuw accessoire en een hausse aan nieuwe woorden. De kinderen die zich
ervan bewust zijn dat zij nu een onderdeel zijn van de toekomstige geschiedenisboeken. We
bakken muffins met havermoutmeel en spelen online escape room…..
April 2021 – ik stuur een appje naar een oud-collega die jarig is. En nu zijn we een jaar verder en
het is nog allesbehalve voorbij. Maar we zijn gezond, familie en vrienden ook. We sturen kaartjes
en videobellen met elkaar. Gewoon tweeënhalf uur – met koffie en chocola of wijn en een chips
want bij elkaar komen en bijkletsen duurt ook een hele avond of middag met iets lekkers erbij.
We kopen nieuwe vaste planten voor in de tuin, inheems en goed voor vlinders en bijen, we
hebben (eindelijk) foto’s uitgezocht en kasten Marie Kondo proof gemaakt en we letten op elkaar.
Een meer dan bijzondere tijd.

