
Het Grote Corona 
Herinner- en Fantasieboek

Kinderen uit Amsterdam Oost over de lockdown voorjaar 2020



In totaal werkten 27 kinderen mee aan het Grote Corona Herinner- en Fantasieboek 
van stadsdeel Oost in Amsterdam.

In de laatste week van de zomervakantie 2020 trof ik 12 kinderen in de OBA 
Linnaeusstraat en de OBA Javaplein. Het was een superwarme week, die laatste week 
van de vakantie… toch waren er nog genoeg kinderen die het leuk vonden om aan het 
boek mee te werken!  

We gingen in kleine groepjes aan de slag. Het ging erom hun herinneringen aan 
deze tijd in beeld te brengen en het een plekje te geven. We bespraken de negatieve 
herinneringen van de lockdown maar ook de positieve. Ik begeleidde ze bij het 
omzetten van hun verhalen in een creatieve vorm.

De een tekende een wereld die corona aanviel, de ander bedacht dat de lockdown 
misschien wel een slechte trailer van 2021 was. Lize maakte abstracte kunst: in het 
begin was er weinig corona (kleine vierkantjes), toen werd het veel meer (grote 
vierkanten) en later weer minder. Jaymar ging niet op vakantie door corona en zette 
boze stippen in het virus. Frederique had het over hashtags: #coronaiskwaadaardig 
en wilde het liefst scheldwoorden voor corona gebruiken maar hield het op papier 
toch netjes. Iedereen maakte er iets moois en eigens van.

Naast de workshops in de bibliotheken, hield ik ook een workshop bij vereniging 
Aaneen in de Indische Buurt. De opkomst was groot: 15 kinderen!  Daar schreef Dior 
over haar tante die was doodgegaan door het coronavirus, Jade vertelde dat ze was 
blijven dansen ondanks de corona, Saida schreef dat de winkel en vereniging Aaneen 
mensen in Suriname heeft geholpen met mondmaskers. 

Alle tekeningen en verhalen bundelden we in dit digitale boekje. Het is een mooi 
herinneringsdocument geworden waarin de kinderen nog eens kunnen bladeren 
met hun ouders, familie, vrienden of kennissen en waarin ze later nog eens kunnen 
terugblikken op deze tijd. 

Ik heb met veel plezier met de kinderen gewerkt en wens jullie nu veel plezier bij het 
lezen van dit digitale boekje. 

Martine van der Horn, kinderboekenschrijfster (Pippa’s eiland, verschijnt juni 2021)

Voorwoord



Mahi-Noor, 10 jaar  groep 7 
Salma, 9 jaar   groep 7
Laura, 9 jaar   groep 7
Tijmen, 7 jaar   groep 3
Douae, 8 jaar   groep 5
Safae, 10 jaar   groep 8
Frederique, 10 jaar  groep 8
Jaymar, 10 jaar   groep 8
Jona, 8 jaar    groep 5
Lize, 5 jaar    groep 3
Marne, 8 jaar   groep 5
Manu, 6 jaar   groep 3

Bij Stichting Aaneen
Jade, 9 jaar     groep 7
Dior, 11 jaar    groep 8
Milien, 6 jaar    groep 3
Delina, 10 jaar    groep 8
Jazzlyn, 9 jaar    groep 6
Senoit, 9 jaar    groep 6
Saida, 11 jaar    groep 8
Salma, 8 jaar   groep 5
Nisrine, 12 jaar    groep 8
Fairouz, 12 jaar   groep 8
Naef, 8 jaar    groep 5
Djene, 6 jaar    groep 4
Jay-Lyan, 11 jaar    groep 8 
Bakari, 4 jaar    groep 2
Faiza, 15 jaar    middelbare school

Deelnemers



Mahi-Noor, 10 jaar,   groep 7 

Wat als het corona-virus gewoon een trailer is van 2021? Misschien worden 
geïnvecteerden een soort zombie? Die misschien op longen jagen? 
En je ook een van hun maken?



Mahi - Noor



Salma - 9 jaar  groep 7 

Salma kan heel mooi tekenen: de wereld valt corona aan.



Salma



Laura - 9 jaar  groep 7 

Laura vond het coronavirus stom: 
‘er was echt niets leuks aan’. Erover tekenen of schrijven? 
Laura: ‘Ik kan echt waar niets bedenken, misschien morgen.’
 

Tijmen  - 7 jaar  groep 3



Tijmen



Douae - 8 jaar  groep 5



Douae



Safae,  10 jaar  groep 8 

Safae vertelt over waar corona vandaan komt.



Safae



Frederique, 10 jaar   groep 8

Frederique herinnert zich wanneer corona is begonnen. Al 19/12/2019?



Frederique



Jaymar, 10 jaar  groep 8

Jaymar ging dit jaar niet op vakantie door corona. 
Vorig jaar was hij lekker in Spanje.



Jaymar



Jona, 8 jaar (links) groep 5

Lize, 5 jaar (rechts) groep 3

Jona kreeg digitale les van opa en oma en een tante (slim!) en Lize maakte 
abstracte kunst. ‘Kijk ,hier was er nog niet zoveel corona en toen werd het heel 
veel.’

Vader Jitze deed ook mee.  Jitze: ‘Dit is de plattegrond van ons  appartement. 
Ik telde met de stappenteller hoeveel stappen ik  in coronatijd zette. 
Dat waren er heel weinig!’



Jona



Lize



Vader Jitze



Marne, 8 jaar (rechts) groep 5

Manu, 6 jaar (links) groep 3 

Marne en Manu vonden corona stom maar ze gingen wel skateboarden buiten.



Marne



Manu



Jade



Jade, 9 jaar (links) groep 7

Dior, 11 jaar (rechts) groep 8

Jade ging met de dansschool naar België in corona-tijd.

Diors tante stierf door corona. In het begin vond ze dat heel moeilijk, nu kan ze 
er beter mee omgaan.



Dior



Milien, 6 jaar  groep 3

Milien mocht in corona-tijd gelukkig nog wel naar buiten.



Milien



Delina, 10 jaar  groep 8

Delina haat het coronavirus.

                                           



Delina



Jazzlyn, 9 jaar  groep 6

Door het corona-virus 
moest Jazzlyn heel veel 
thuisblijven.



Jazzlyn



Senoit, 9 jaar  groep 6

Senoit moest huilen van corona.



Senoit



Saida, 11 jaar  groep 8 

Saida vertelt dat Vereniging Aaneen veel goede dingen heeft gedaan in 
Suriname tijdens de corona-tijd.



Saida



Salma, 8 jaar  groep 5

Salma mocht niet buitenspelen in corona-tijd.



Salma



Nisrine, 12 jaar (links)  groep 8

Fairouz, 12 jaar (rechts) groep 8

Nisrine tekende een 3D-corona-virus.

Fairouz schrijft dat het nu wel genoeg is geweest met het corona-virus. ‘Doei 
corona. We gaan je niet missen!’



Nisrine



Fairouz



Naef



Naef, 8 jaar (links)  groep 5

Djene, 6 jaar (rechts)  groep 4

Naef heeft lekker veel buiten gevoetbald in corona-tijd.

Djene vindt corona stom.



Djene



Jay-Lyan, 11 jaar (rechts) groep 8

Jay-Lyan: ‘Thuisblijven was best leuk want ik hoefde niet naar school, alleen 
thuisschool en verder hoefde ik niets, maar ik vond het wel jammer dat ik mijn 
vrienden niet kon zien.’



Jay-Lyan



Bakari, 4 jaar  groep 2

Bakari zegt het kort maar krachtig: ‘Corona is bah.’

                                        



Bakari



Faiza, 15 jaar  middelbare school

Faiza tekende het corona-virus en de wereld in haar eigen geweldige stijl.                                           



Faiza



Het Fonds voor Oost steunde deze activiteit. Ze geloofden erin dat deze creatieve 
vorm een goede manier van verwerking kan zijn voor kinderen. 
Daarvoor wil ik ze van harte bedanken!

Daarnaast kreeg ik hulp voor de promotie van mijn activiteit van stadsdeel Oost en 
Midzomer Mokum, het Amsterdamse zomerprogramma met honderden culturele, 
sportieve en educatieve activiteiten in alle stadsdelen voor kinderen en jongeren tot 
23 jaar. 

De OBA stelde twee keer een ruimte beschikbaar en gaf eveneens aandacht aan de 
activiteit in hun verschillende communicatiemiddelen. 

Door Fonds voor Oost werd ik gewezen op Vereniging Aaneen in de Indische buurt. 
Dat was een hele goede zet. Ik wil eigenaresse Palmira van Aaneen ontzettend 
bedanken voor het beschikbaar stellen van de ruimte en het mede-organiseren van 
de workshop. Prachtig werk wat zij in de Indische buurt doet. De kinderen komen 
er graag over de vloer, dat was duidelijk te zien!

Voor alle hulp van bovenstaande mensen en organisaties ben ik dankbaar. Het 
zorgde voor een grote en diverse opkomst.

Last but not least bedank ik Arjan van Ruyven die de opmaak van dit boek verzorgde.

Martine  

Dankwoord



Over de organisator van de workshop: Martine van der Horn

Martine volgde de Schrijversvakschool en haar eerste kinderboek komt uit in juni 
2021. Het is een echt zomervakantieboek! Martine houdt van de eilanden en op 
een daarvan speelt het zich af. Het heet Pippa’s eiland. Ze vindt het ontzettend leuk 
om schrijf-/dicht- en tekenworkshops aan kinderen te geven. Vooral in Amsterdam. 
Dus je gaat haar vast nog wel vaker tegenkomen!
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