Corona
Een gezicht achter het masker.

Wij zijn een warme en
kwaliteitsvolle school met heel
veel zorg voor onze jongeren.
In Richtpunt Campus Hamme
is elke leerling belangrijk.

Als school willen wij onze leerlingen ondersteunen in het ontplooien tot wie hij of zij wil
zijn. Op onze school bieden wij zorg met het
gehele team, van het onderhoudspersoneel tot
de directie. Samen werken wij elke dag keihard
aan de persoonlijke ontwikkeling van onze
leerlingen.
Wij vinden het welbevinden van onze leerlingen
heel belangrijk. Vanuit onze functie in het
onderwijs vangen wij onrustwekkende signalen
op van onze leerlingen. Veel jonge mensen
hebben het enorm moeilijk tijdens deze coronaperiode. Wij proberen steeds een luisterend oor
te zijn en trachten steeds te helpen tijdens deze
rare tijden.
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Er moet een duidelijk signaal komen naar
de buitenwereld. Jongeren moeten gehoord
worden en dit willen wij langs deze weg duidelijk
maken. In dit boek vind je getuigenissen van
elke leeftijdscategorie. Laat het een inspiratiebron zijn voor alle niveaus in onze maatschappij.
Ministers, virologen, psychologen, luister naar
onze jongeren en doe er iets aan. Zij zijn onze
toekomst. Laat ons samen naar oplossingen
zoeken om het welzijn van onze jongeren te
verbeteren.

Dries
Ik vind het niet leuk met al die mondmaskers op
onze neus. Ik vind het heel jammer dat ik niet naar
mijn papa kan gaan omdat hij een risicopatiënt is.
Ik mis de knuffels met mijn familie. De periode
van de quarantaine was niet zo leuk, vooral het
online les volgen. Het is heel jammer dat we geen
Nieuwjaar hebben kunnen vieren met de familie.

papa

saai
Lavin
In de coronatijd was het saai.
Ik was heel depressief en ik kon
mijn vrienden en mijn familie
niet zien. Ik kon ook niet naar
de winkel gaan. Ik mis mijn
familie. Ik wou dat het coronavirus niet bestond, dan zouden
we onze familie wel kunnen
zien. Het is ook zielig voor de
oudere mensen, want voor hen
is het moeilijker omdat het virus
dodelijker is voor hen. Stel je
voor dat het virus heel dodelijk
was voor jonge kinderen, dan
zou het pas echt erg zijn.

Vince
Alles ging goed in de quarantaine. Ik heb meer
gespeeld met de makkers. Ik was eigenlijk niet
echt actief in deze coronatijden. Ik ben wel wat
buiten geweest met vrienden om actief bezig te
zijn. Beter dan alleen maar gamen of luieren. Er
zijn ook wel toffe dingen gebeurd: ik heb gelachen
met mijn vrienden. Er zijn ook minder leuke dingen
gebeurd. Ik heb onlangs mijn opa verloren en dat
was niet zo tof. Maar voor de rest was het eigenlijk
wel ‘nice’ in de quarantaine.

opa

beu

Stan
Ik kan mémé en pit, en mitje en pitje niet meer
knuffelen. Ik kan niet meer naar de Chiro en niet
meer basketten. Dat vind ik spijtig. Gelukkig zie ik
mijn vrienden nog, we gaan samen MTB, koersen
of steppen. Thuis is het saaier in het weekend,
omdat er geen vrienden of familie mag komen.
We doen wel veel vuurtje stook nu buiten met
ons gezin, meer dan vroeger. Moeke was in maart
positief door haar werk. Vake is dan ook ziek
geworden, hij heeft er veel last van gehad en heeft
zich lang niet goed gevoeld. Dit maakte me bang.
In de zomer konden we gelukkig nog op vakantie
gaan naar Frankrijk met de tent. Daar hadden we
geen internet en hierdoor vergaten we bijna dat
er corona was. Dit was leuk! Nu kijk ik uit naar het
vaccin en hoop ik dat alles tegen de zomer in orde
is, dat we terug kunnen samen zijn met vrienden,
barbecueën en op reis kunnen gaan,....

bang

Nando
Ik voel mij leeg.

Je kan niks doen door corona.
Het is saai.
Je kan je oma en opa niet meer bezoeken.
Er zijn geen feestjes, bv. mijn verjaardag
is gepasseerd zonder feestje.
Er sterven ook meer mensen dan normaal.
Mensen willen zelfmoord plegen omdat ze
het niet meer zien zitten.
Ik zelf begin het ook een beetje beu te worden.
Die lockdown en het in huis zitten de ganse dag
wegen heel zwaar door.

Senna
Hallo, ik ben Senna en corona
heeft bijna heel mijn leven
verpest. Ik kan niet meer gaan
voetballen, ik kan niet meer
naar mijn familie. Ik hoop dat
het bijna gedaan is, zodat we
de mondmaskers kunnen
afzetten en terug naar de
familie kunnen gaan. Ook
zou het leuk zijn mochten
we terug kunnen sporten.

niet
meer

Kyano
Corona, iedereen sprak erover. Een nieuwe griep,
ja, niets meer en niets minder. Al snel werd het
toch wel echt ernstig en ineens moesten we thuis
blijven. Geen werk, geen school (joepie), geen
uitstapjes, binnen blijven en niemand zien. Eerst
was het nog een beetje leuk, thuis studeren en
af en toe deurbezoekjes. Maar de verveling sloeg
toe. Wel altijd bezig, leren, leuke dingen doen
thuis, maar anderzijds geen vrienden zien, geen
neefjes zien om mee te spelen en om ruzie mee
te maken. Met de hond wandelen is leuk, in de
tuin ravotten superleuk en toch was ik soms boos.
Ik wil vrienden zien en ik wil naar school. Even
mocht er terug meer, af en toe weggaan en terug
naar school. Naar het park en daar de bomma en
de neefjes zien, was leuk. Ach ja, niets is normaal,
veel is anders. Mijn verjaardag viel in het water, al
weinig of geen uitstapjes, geen jaarlijkse Halloween wandeling. Corona is nog niet weg en het
is gewoon een stuk van ons leven, het kan niet
anders. Nu ben ik twaalf en later kan ik vertellen
hoe dat jaar ons leven veranderde. Gek, hé?
Ik leef nu in een stukje geschiedenis.

verveling

Sam
Wat vind ik van corona?
NIET LEUK!!

niet
leuk
We kunnen niets doen, niet gaan zwemmen,
geen cinema, ….

Ik kan mijn hobby’s niet doen, dus geen trainingen
en wedstrijden.
Geen Chiro! Niets, noppes, nada!

Weinig op familiebezoek en als ik dan al mag gaan,
is het met een mondmasker.
Niet mogen logeren bij iemand of
spontaan afspreken met vrienden.
Is er iets positiefs aan corona?
Ja, we hebben meer vrije tijd
en geen verplichtingen.

We spelen meer spelletjes met het gezin
zoals kaarten of Rummikub.

leeg

Wout
Let niet op corona.
Het nieuws is vol over corona,
laten we doen alsof het er
niet is.
Veel last heb ik er echt niet van.
Mijn moeke werkt alle dagen
van thuis, er is altijd iemand als
ik weerkeer naar huis.
Spelen met mijn knuffelcontact
kan ik nog elke dag.
Dankzij internet en PlayStation
zie ik al mijn andere vrienden
bijna elke dag.
Zelfs een mondmasker ben ik
al gewend, soms ben ik al thuis
van school en draag ik het
nog steeds.

Matteo
We zwaaien naar elkaar,
vanachter het raam.
We praten heel erg luid,
maar je hoort geen geluid.
De straten zijn leeg.
Mensen kopen geen brood,
maar kneden deeg.
Het lijkt wel een filmscene!
Iedereen zit in quarantaine.

gewend
Toch mag corona van mij
vertrekken, het is hier lang
genoeg geweest om ons
te pesten.

Senne
Covid 19, virus dat je bent. Er is een tijd van komen,
maar je zult in ons land vergaan. Want ik geef mijn
hand niet meer in die van jou. Ik geef mijn hoest
niet meer aan de jouwe. Ik neem ontsmettingszeep, dat jij als virus niet weet. Ik neem de afstand,
waardoor jij ons niet in jouw greep hebt. Met mijn
hand blijf ik uit mijn gezicht, zo help je mij niet met
je stomme hoest om zeep. Wij krijgen je klein, we
doen je pijn, lelijk virus dat je bent, door de maatregelen die er zijn. Wij zijn de dapperste der
Belgen die je niet zomaar kan verdelgen.

vergaan

Matteo

niks

Ik vind dat corona wel zijn goede en slechte kantjes heeft. Het was
wel eens plezant om een maandje thuis te zijn in het midden van
het schooljaar. Maar op de duur begint dat ook tegen te steken,
want je kon wel eens afspreken met je vrienden om eens te gaan
wandelen of eens te gaan fietsen, maar ja, dat is ook niet hetzelfde
met een mondmasker. Op de duur begin je je te ergeren aan alles
wat je huisgenoten doen, want je geraakt uitgekeken op elkaar. Ik
had deze zomer gepland om leider te worden op het speelplein, maar
dat kon niet doorgaan omdat alleen de leiders die hun cursus hadden
gedaan er mochten staan. En dan steeds de versoepelingen en
verstrengingen, waarbij, naar mijn gevoel, alleen aan de volwassenen
gedacht werd. Zij mochten dan terug voor een tijdje op café en op
restaurant gaan, maar de jeugd mocht niks, zelfs niet afspreken om
nog maar een klein feestje met 3 vrienden te organiseren. Op school
met een mondmasker is ook niet het gemakkelijkste, want je kan de
leerkracht minder goed verstaan en je kan ook de gelaatsuitdrukking
van de leerkrachten niet zien. Dat maakt alles verschrikkelijk moeilijk.
Zeker voor de leerlingen die al moeite hadden het jaar ervoor. Het
was ook wel eens plezant dat alle verplichtingen wegvielen. Je moest
bijvoorbeeld niet altijd naar bepaalde feestjes van de familie, etc.
Maar hetgeen ik nog het meeste miste, was dat je niet meer je hobby
kon uitvoeren. Voor mij persoonlijk was het ‘kut’ dat ik niet meer
kon drummen. Maar ik heb hoop dat we snel weer fuiven kunnen
organiseren en dat we weer kunnen afspreken met iedereen als
iedereen zijn vaccin neemt.

Rint
De coronaperiode is inderdaad heel lastig, voor iedereen denk ik
wel. Vooral de eerste periode, de eerste lockdown was het hardste.
Ik weet nog goed dat ik opgesloten zat, zonder iets. Van school
was geen sprake, de feestjes waren er niet meer,... Niks was voor
ons nog mogelijk. Het moeilijkste was (en blijft nog steeds) het
sociale contact. Niemand kunnen horen, niemand kunnen zien is
wel het pijnlijkste. In de eerste lockdown zag ik mijn vriendin zelfs
3 maand niet. Ik mocht ze zelf niet eens zien van mijn ouders. Ik
zat letterlijk opgesloten. Dat heeft een hele harde impact gehad
op mezelf. Je beseft eigenlijk wel hoe goed het leven was VOOR
de coronaperiode. We konden gaan en staan waar we wilden.
Ik besef eigenlijk wel wat voor een waarde sommige personen
hebben in mijn leven en hoe hard ik ze wel kan missen. Nog maar
een simpele knuffel aan mijn eigen oma of opa, meter of peter, is
al een jaar geleden. Dit is voor niemand leuk, voor niemand... Ik
denk dat, als alles voorbij is, er heel veel liefde, vriendschap en nog
zoveel meer gaat komen voor iedereen die het al bijna meer dan
een jaar heeft moeten missen! Ik hoop uit de grond van mijn hart
dat het normale leven, zoals het toen was, er heel snel terug zal
zijn! Ik had mijn laatste jaar op school ook anders verwacht. 100
dagen, de eindreis,.... het valt allemaal weg. Nu net het laatste jaar,
dat ik nog kon genieten van iets voor ik moet gaan werken, is ook
helemaal vervlogen! Echt heel jammer.

lastig

tijd

Bayram
Op een dag mochten we niet naar buiten.
Oh, wat was dat leuk, geen school, geen werk, vakantie voor altijd!
Maar het werd saaier en saaier, iedereen keek naar elkaars gezicht,
om te knuffelen, om te babbelkletsen, maar er waren grenzen
waar wij niet over konden.
Op een dag mochten we niet naar buiten.
Iedereen zit nu thuis series te kijken, boeken te lezen, ...,
maar dit is ‘niet-leven’.
Ik herinner nog de momenten dat wij met vrienden gingen
shoppen, voetbal speelden, het waren allemaal leuke tijden.

saaier

Op en dag mochten we niet meer naar buiten.
Iedereen is nu negatief, moe en lui.
Wij kunnen zelfs geen kleren meer gaan kopen,
dat doe je via internet?!
Ik voel dat er een nieuwe tijd komt, genaamd ‘Cyberlife’.
Op een dag mochten we niet naar buiten.
En wij allemaal hebben onze gevoelens verloren.
Wij zijn allemaal vergeten dat wij mensen waren.
Wij leven nu als robots die elke dag hetzelfde moeten doen.
Op een dag mochten we niet naar buiten.
Op een dag mochten we niet meer naar buiten.

Kenji
Ik heb het in begin van heel
deze epidemie heel moeilijk
gehad, niet dat ik de regels
verbrak natuurlijk.
Het heeft mij ook heel veel
tijd gegeven om na te denken
over de toekomst en mijn duaal
leerstage waar ik nu veel tijd en
concentratie insteek.
Het komt erop neer dat ik de
lockdown’s niet zo erg vond,
het enige dat ik mis, is om met
maten binnen te zitten.

vast
Lennaert
Corona gevangenis.
Corona de wereld bekroonde gevangenis.
De plek waar zelf de cipiers vast zitten.
En waar de tijd stil staat, maar de wereld door raast.
Een gevangenis met alleen maar isolatiecellen.
Cellen met het scherm waar de wereld achter schuilt.
Een wereld die langzaam huilt.
Eenzaam zijn we opgesloten.
Met schimmen van een leven zonder pijn.
En herinneringen van wat kon zijn.
Bestraft voor de zonden van het leven.
Geketend voor een straf die we betalen in tijd.

Lennaert
Zelf ben ik negentien.
In het verleden had ik een slechte
thuissituatie en ben ik eigenlijk
vertrokken uit huis... Ik was vertrokken.
Zelf was ik dan over mijn oren weer
eens verliefd. Het was weer iets nieuw
vanaf dat ik mijn stekje had.
En we begonnen elkaar elke dag
zowat te zien.
Iedere dag hadden we plezier.
(Ze woont zelf nog bij haar ouders.)
De eerste 3 dagen vond ik het wel leuk.
Dan kwam de verveling.
Ik kon niks meer doen, als alleenstaande is dat echt ‘kl*te’ om
hier te zitten.
Mensen hebben sociaal contact nodig.
We zijn mensen die graag eens een
knuffel hebben, een babbeltje slaan,
plezier beleven, familie bezoeken.
Alles werd terug van mij afgenomen.
Ik dacht echt dat als ik alleen woonde,
ik mijn eigen regels kon bepalen.
Ik begon depressieve te worden.

Ik had mijn eigen stekje.
Alles zo rap in orde gezet terwijl
niemand binnen mocht komen.
Niemand kon zien hoe het hier
is geworden.....
Wij zijn corona moe....
Wat is er gebeurd met onze vrijheid....?
Zelf schoot ik in tranen bij de gedachte:
is dit nu het leven dat zich gaat afspelen
voor de komende jaren?
En echt, ik had geen fut meer
om nog iets te doen.
Ik werd maar depressiever en
depressiever van het feit dat dit voor
een lange periode ging zijn.
De corona periode heeft me echt een
‘mental breakdown’ gegeven.
Het heeft me de zin van het leven
doen wegnemen....
Het heeft er gewoon voor gezorgd dat
we sneller tegen elkaar uitvliegen...
Ons alleen voelen...
En nog maar eens opgesloten...
Als jonge mens wil je genieten. Ik zit nu in
mijn laatste schooljaar en ik mag werken
voor de rest van mijn leven.
Wat kan ik nog doen voor ik afstudeer?
Ah, ja, thuis zitten...

alleen

Bengt
Tekst ontbreekt !?

Mijn school is mijn school niet meer.
Mijn school is mijn school niet meer…
ze verschuilt zich achter mondmaskers
en ruikt naar ontsmettingsalcohol.
Ik herken mijn school niet meer…
ze hangt vol waarschuwingen
en maatregelen voor ieders gezondheid.
Ik herken onze leerlingen niet meer…
hun glimlach zit achter chirurgisch blauw
of somber zwart.
Ik versta mijn collega’s niet meer…
hun stemmen gedempt en drijfveer
onder spanning.
In mijn hart is mijn school nog steeds uniek,
een warm nest voor jonge vleugels.
Gekortwiekt, gekooid.
In mijn droom groeit en bloeit mijn school,
flirten Franse teksten met ronkende machines.
Klinkt het geroezemoes van de refter als
muziek.
Gedempt…
Mijn school is mijn school niet meer.
M.

