
Nieuw leven 

 
We leven in het nieuwe normaal, een vreemd leven dat gevuld wordt met 
afzettingslinten, richtingspijlen, schermen van plexiglas en het maken van plannen 
voor hoe het er straks uit moet gaan zien.  
Intussen gaat gewoon leven gelukkig gewoon door, er worden baby’s geboren, al 
noemen we dat nu coronababy’s. Opa’s en oma’s (als zij al hun huis mogen verlaten) 
kunnen voorlopig alleen op “raamvisite” of zien de pasgeborene op videobeelden.  

De commercie speelt er handig op in, er is van alles op 
het gebied van corona babykleding te koop: rompertjes 
met de opdruk “ I survived my first pandemic”, shirtjes, 
pakjes en slabbetjes met daarop zoiets als “2m distance 
please” of andere corona gerelateerde uitspraken. 
Er zijn ouders die hun baby Corona noemen, terwijl de 
meisjes die al zo heten er niet altijd blij mee zijn. 

In blog nr. 19 werd verwezen naar de website van 
Ouwehands Dierenpark, een mogelijkheid om met 
kinderen of kleinkinderen van huis uit toch van alles te 

beleven. Hert dierenpark is nog steeds voor publiek gesloten maar … nieuw leven is 
er zeker wel. 

 

Op vrijdag 1 mei werd een pandababy geboren en dat is natuurlijk prachtig nieuws in 

deze warrige tijd. In november 2019 kwam er al een ijsbeertweeling, in het voorjaar 

een rendierjong en een doodshoofdaapje. Bij de vogelsoorten zijn eieren gelegd en 

er zullen vast nog meer jonge dieren het park komen verrijken. 

Via de website (www.ouwehand.nl) kun je het laatste nieuws volgen, ook over de 

pandababy. Over enkele maanden zal pas bekend zijn of het een jongetje of een 

meisje is, maar intussen is er iedere vrijdag een nieuwe aflevering te zien van het 

Pandajournaal.  

Voor vandaag laten we het bij dit vrolijke nieuws (geen pandEmie maar een 

pandAmie, zegt men) waarmee u in de nabije toekomst (hopen we) iets leuks kunt 

ondernemen. Zorg goed voor jezelf, let een beetje op anderen en maak er weer een 

mooie dag van! 

 

http://www.ouwehand.nl/

