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Reizen
Het leek zo normaal om te mogen
reizen. Maar in het ‘nieuwe normaal’ is dat erg de vraag. Wat zijn
de risico’s van een vliegreis? Juist onze reislust
werkt de verspreiding van het virus in de hand.
Dus dan maar thuisblijven? Of reizen per post?
Of gaan we deze zomer massaal met vakantie in
eigen land? En is dat dan minder risico?
Vragen genoeg om te doordenken en te bespreken. Dat ‘nieuwe normaal’ is nog lang niet
normaal!

Als het reizen nog niet zo gemakkelijk
gaat, moet je creatieve oplossingen
bedenken.
Wat wilde de apostel Paulus graag op reis naar
Rome, om zijn vrienden daar te ontmoeten. ‘Elke
keer vraag ik aan God of ik eindelijk naar jullie toe
mag komen,’ schrijft hij. ‘Maar tot nu toe werd ik
steeds tegengehouden.’
Reizen was tweeduizend jaar geleden sowieso
niet simpel. Maar blijkbaar stonden er voor
Paulus extra problemen in de weg. Net als nu
en in de afgelopen tijd. Wat te doen, als je geen
auto voor de deur hebt en het openbaar vervoer
wordt beperkt. Misschien woont je lieve opa
helemaal niet zo ver weg. Maar toch te ver om er
even langs te fietsen…
Paulus was creatief. Hij ging brieven schrijven.
Dat is niet hetzelfde als elkaar ontmoeten. Maar
het heeft ook voordelen. Je denkt langer na over
wat je wilt zeggen. Je kunt een kaart zelf maken
of mooi versieren. En een brief of kaart in de bus
krijgen is altijd een soort cadeautje.
Een kaart kan ook bewaard worden. Als Paulus
alleen maar op reis was gegaan, en geen brieven
had geschreven, hadden wij nu zijn gedachten niet gekend. Wie weet hoe vaak je opa dat
kaartje van jou nog eens oppakt en overleest!
Zo reizen jouw gedachten en gevoelens naar
hem toe, zonder dat je zelf verder hoeft dan de
brievenbus.
Barbara de Beaufort
Citaten: Romeinen 1: 9 en 13b Bijbel in gewone taal

Geen Hadj dit jaar
Dit jaar zullen er waarschijnlijk niet
veel moslims op pelgrimsreis naar
Mekka kunnen gaan.
De Hadj naar Mekka is één van de vijf zuilen in de
Islam. Iedere moslim moet eens in het leven het
bedevaartsoord Mekka bezoeken. Dit jaar valt
het offerfeest in juli en dat valt altijd samen met
de zware pelgrimage naar Mekka. Voor deze reis
wordt soms jarenlang gespaard. Jaarlijks komen
dan zo’n twee miljoen moslims samen om te bidden. Beelden waar we in deze tijd van gruwen wanneer we zoveel mensen op een kluitje zien.
Mekka ligt in Saoedi Arabië. Ook vóór de Coronatijd hanteerde het land al een streng vaccinatieprotocol. Maar nu staat iedereen natuurlijk helemaal
op scherp. De kans dat het land zoveel mensen
tegelijkertijd toelaat is waarschijnlijk heel klein.
Het zal raar zijn om op tv de lege Kaäba te zien.
Dit gebedshuis is volgens de overlevering ooit
neergezet door engelen, vervolgens door Abraham en zijn zoon Ismaël gebouwd en eeuwen
later weer door de profeet Mohamed opnieuw
opgebouwd als moskee. Een plek die waarschijnlijk nooit leeg heeft gestaan, maar het dit jaar
zal moeten doen met een handjevol mensen.
Het is een gek jaar. Zowel de ramadan, als het
suikerfeest en het offerfeest vallen allemaal in
de strenge periode van de crisis. Voor sommige
mensen was het de laatste kans om deze spirituele reis te maken. De hadj wordt gezien als een
roeping. Maar ik denk dat velen dit jaar moeten
overslaan.
Halima Özen

God,
we bidden u voor iedereen
die het moeilijk heeft omdat
reizen nu niet zo makkelijk kan.
We denken aan oude mensen
die zich eenzaam voelen omdat
ze nu niet zo vaak bezoek krijgen.
We denken aan jongeren
die te ver van elkaar wonen om
elkaar regelmatig te kunnen zien.

Vragen*
u Heb je veel last gehad van de beperkingen om
eropuit te gaan?
u Wil jij ook weer graag op reis?
u Ga je deze vakantie op reis?
Vragen***
u Is reizen volgens jou voorlopig nog te gevaarlijk
of kan het wel weer?
u Is het beter om de komende tijd per post en
computer te reizen?

We denken aan gezinnen
die zich verheugd hebben op
een vakantie die nu niet doorgaat.
Geef hen de creativiteit om
toch iets van deze tijd te maken
en met elkaar verbonden te blijven.

Nieuwe golf?
Vliegen is best riskant, vindt Renske.
We kunnen beter in eigen land blijven.
Iedereen verheugt zich op vakantie,
vooral op vakantie gaan. Maar wat nu? Door corona kunnen we niet zomaar meer naar het buitenland. Ik zou dit jaar naar Engeland gaan, maar
wij hadden natuurlijk geen zin in twee weken
quarantaine. Gelukkig kregen we een voucher en
kunnen we volgend jaar toch nog gaan.
Inmiddels mogen mensen weer meer vliegen,
maar is dat wel zo’n goed idee? Ik denk dat er
hierdoor een nieuwe golf van besmettingen
komt en we weer van voor af aan kunnen beginnen. En daar zit toch niemand op te wachten?
Gelukkig kunnen we binnen Nederland wel vrij
reizen. Als we ons met zijn allen aan de regels
houden, kunnen we in eigen land overal heen
waar we willen!
Renske, 15 jaar
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Code groen

Wijs op reis
We mogen weer op vakantie, zei premier Rutte begin juni. Maar er zitten
wel een hoop haken en ogen aan.
‘Ga wijs op reis,’ is het advies. Wat betekent dat?
• Zorg dat je weet naar welke landen je wel en
4
niet mag reizen. Op de website nederlandwereldwijd.nl houdt de overheid een lijst bij met
landen die veilig genoeg zijn om te bezoeken.
Daar is de coronacrisis vergelijkbaar met de
situatie in Nederland.
• Weet welke regels gelden in het land dat
4
je bezoekt. Houd je minimaal aan de regels
die in Nederland ook gelden: blijf thuis als
je klachten hebt, houd 1,5 meter afstand, en
nies in je elleboog.
• Bij een eventuele nieuwe uitbraak in het land
4
dat je bezoekt kan het reisadvies veranderen
van ‘geel’ naar ‘oranje’. Dat betekent dat je
twee weken in thuisquarantaine moet.
Veel mensen blijven liever in Nederland. Op vakantie gaan in eigen land mag. Maar ook op het
strand moet je afstand houden. Musea, pretparken en winkels laten beperkt mensen toe. En je
mag alleen met de trein als het noodzakelijk is.
Heb jij zin in de zomer? Of wordt het lastig om te
genieten met zoveel regels?
Opdracht
Ga naar de site nederlandwereldwijd.nl en zoek uit
of je op dit moment naar de volgende landen mag,
en waarom wel of niet:
Italië | Zweden | Griekenland | Indonesië
Vragen voor in de klas
Bespreek de volgende vragen met een klasgenoot.
Stuur een verslagje naar je docent.
u Hoe gaat jouw zomer eruitzien? Zijn je plannen
gewijzigd door het coronavirus?
u Heb jij bestemmingen waar je graag heen zou
willen en staan daar ook plekken in Nederland
op? Waarom wel of niet?
u Is het leuk om op vakantie te gaan in eigen land?
u Heb jij zin in de zomer? Waarom wel of niet?
u Denk je dat het lukt om te genieten met zoveel
regels?

De kleurcode van het Nederlands
reisadvies voor veel Europese landen
ging op 15 juni van oranje naar geel.
Bij een reportage over corona in Italië staat een
bijzondere foto. Een inwoner van Rome doet een
work-out op een leeg plein voor het Colosseum.
Geen rondslingerend vuilnis, geen lange rijen
mensen. Ze kunnen in Rome na lange tijd rustig
door hun mooie stad lopen.
Toch is dat maar tijdelijk. Gelukkig maar, want
het toerisme is belangrijk voor de economie. Op
15 juni is het reisadvies naar Italië van oranje
naar geel gegaan. De rust in Rome is dus binnenkort wel weer voorbij. Want code geel betekent
dat je weer op vakantie mag, al zijn er nog wel
veiligheidsrisico’s. Helemaal hetzelfde als voor
corona lijkt het, tot er een vaccin is, niet meer
te worden. Door de afstands-regel kunnen er
simpelweg niet zoveel mensen bij elkaar komen.
Er is immers nog een risico op besmetting.
Misschien is het dus wel zo veilig om thuis te
blijven en mooie plekjes in ons eigen land te
bezoeken. Ook goed voor het milieu!
En weet je: in jouw tuin of op het balkon is het
deze zomer gewoon code groen!
Diana Jakobs

u Vind jij het een goed idee om te reizen, deze
zomer?
u Kunnen we iets positiefs halen uit het reisverbod
van de afgelopen maanden?
u Wat denk je: wordt alles weer helemaal hetzelfde
als vóór corona als er een vaccin is?

Thuisblijven
E lke week volgen we de leerlingen
van mevrouw Bergman.
De vakantie die eraan komt is dit jaar
ook al helemaal anders.
‘Weet u wat dus echt héél stom is?’ zegt Ceren
boos.
Nog voordat mevrouw Bergman kan antwoorden, gaat Ceren al door.
‘We kunnen dus niet eens naar Turkije deze
zomer,’ zegt Ceren.
‘Nou en?’ zegt Stef. ‘Ik ga ook niet met vakantie,
hoor.’
‘Dat is geen vakantie,’ zegt Ceren nog bozer. ‘Dat
is, eh…’
‘Het gaat om familie,’ zegt Mustafa. ‘Wij moeten
ook thuisblijven.’
‘Ja!’ zegt Ceren. ‘Dan zie ik mijn opa en oma dus
niet. En mijn oom en tante.’
‘Mijn oma zou komen,’ zegt Chayenne. ‘Die woont
in Amerika. Maar dat gaat ook niet door.’
‘En mijn vader zou naar familie in Congo gaan,’
zegt William. ‘Dus niet.’
‘Als er iets met mijn opa of oma gebeurt, dan
kunnen we er misschien niet eens allemaal naartoe,’ zegt Ceren.
‘Wat een naar idee,’ zucht mevrouw Bergman.
‘Laten we de kaars aansteken en bidden voor
iedereen die ons lief is.’
Hilde van Halm

Zwembadje in de tuin
Hoe kun je toch iets van de vakantie
maken, als je niet naar verre landen
kunt reizen?
Vaak ga ik met mijn familie in de zomervakantie
op reis. We gaan dan naar een land waar het
lekker warm is. Het fijnste vind ik het om naar
een plek aan zee te gaan, zodat je lekker kunt
afkoelen in de zee.
Deze zomer gaat het allemaal anders dan normaal. Maar je moet creatief zijn. Op reis naar een
ander land gaan we denk ik dit jaar niet. Dat is
wel erg jammer. Dan maar in een zwembadje in
de tuin. Ik doe dan gewoon m’n ogen dicht.
Misschien voelt dat dan net alsof ik in zee lig in
een ver land.
Jurjen, 19 jaar

u Ga jij dit jaar op vakantie naar het buitenland?
Waarom wel of niet?
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Hoax
Tim Akkerman haalde kort geleden
een opvallende stunt uit.
Hij kondigde een concert aan in
een Boeing 747. Daar kunnen ruim 500 mensen
in. Terwijl er vanaf 1 juli maar 100 mensen naar
een concert in de open lucht mogen.
Is dat wel een eerlijk verschil?
u Zoek op internet naar meer informatie en houd
een debat over het beleid voor de cultuursector.
u Is het terecht dat je wel mag vliegen, maar niet
naar een concert mag?
u Wat heeft Claudia de Breij hiermee te maken?
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We reisden tot voorkort best veel,
de wereld voelde klein.
Wat vroeger ver en vreemd zou zijn,
is nu bekend terrein.
Een vlucht- of treinverbinding
bracht mensen bij elkaar.
Dat leverde veel goeds op maar…
het bleek ook een gevaar.

Nu gaan de grenzen open, want
dat slot hielp weliswaar,
maar opgesloten zitten, valt
de meesten van ons zwaar.
We willen verder met elkaar,
die samenwerking móét.
Hoe nauw de wereld samenhangt
dat voelden we heel goed.

Want ook een virus reist graag mee,
dat stopt niet bij de grens.
Dat reist met ons de wereld rond
en gaat van mens tot mens.
Hoe snel dat ging, verraste ons
We schrokken ons kapot.
We gooiden gauw de grenzen dicht:
de wereld ging op slot.

Wij vormen de bemanning van
het schip dat aarde heet
en reizen door de ruimte
op die prachtige planeet.
Wat jij daar doet, dat treft ook mij,
wat hier gebeurt, komt daar.
Wij zijn op onze levensreis
verbonden met elkaar.
Greet Brokerhof-van der Waa

Foto © Inkoly | Dreamstime.com
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WE ZIJN OP ONZE LEVENSREIS VERBONDEN MET ELKAAR
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