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Kinderen zijn door mijn boek opeens fan van corona. Té enthousiast moeten ze niet worden,  
maar het is een compliment als ik een deel van de angst kan wegnemen.
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Het idee voor het prentenboek ontstond tijdens 
de eerste lockdown. “Ik ben een bezige bij”, 
vertelt Shana, “en ik liep thuis de muren op.” 
Aangezien ze in de klas graag voorleest, be-
sloot ze om op haar Facebook-pagina ‘Juf 
Shana’ filmpjes te delen waarin ze korte verha-
len vertelt voor kleuters. “In het begin waren 
die filmpjes vooral bedoeld voor mijn eigen 
kleuters, maar ze werden een succes en ook 
andere ouders pikten ze op. Ik kreeg meer en 
meer berichten van bezorgde ouders die zich 
afvroegen hoe ze corona konden uitleggen aan 
hun kind, dus ik besloot om zelf eens een ver-
haaltje te maken over het virus in plaats van 
een bestaand te vertellen.” 

Shana ging aan het schrijven, en zo ontstond 
Bezoek van Corona. Het verhaal draait rond het 
kleine wezentje Corona dat samen met zijn fa-
milie in de vacht van een vleermuis woont, 
maar op een dag zijn familie kwijtraakt. 
Daarom zwerft hij nu de wereld rond, terwijl hij 
onbewust mensen ziek maakt. “Bezoek van 
Corona is en blijft natuurlijk een kinderboek. 
Het verhaal schreef ik daarom in rijmvorm, en 
voor de personages baseerde ik me op herken-
bare elementen voor kinderen zoals dieren of 
Janneke Maan.” Langs de andere kant vindt 

Shana het ook belangrijk dat we de moeilijke 
realiteit waarin we momenteel leven niet uit de 
weg gaan. “Zo belandt een personage in het 
verhaal in het ziekenhuis door Corona en heb ik 
gekozen voor een open einde in plaats van een 
happy end. Ik wou in het boek ook nog eens de 
hygiënemaatregelen herhalen waaraan kleu-
ters zich moeten houden om ervoor te zorgen 
dat Corona geen mensen meer kan besmet-
ten.” 

Nadat het verhaal op papier stond, klopte 
Shana voor de prenten aan bij haar goede 
vriendin en tekentalent Robin. “We waren alle-
bei zo tevreden met het eindresultaat dat ik het 
het verhaal en de bijhorende prenten in de 
vorm van een boekje liet drukken voor ons bei-
den als herinnering.” Het was pas toen Shana 
een foto van dat boekje deelde op haar 
Facebook-pagina, dat ze zag hoeveel ouders en 
andere leraren ook een exemplaar wilden. “Ik 
heb toen eerst zelf een aantal exemplaren la-
ten bijdrukken, maar al snel kwam ik bij uitge-
verij Boekscout terecht die het prentenboek nu 
sinds een paar weken uitgeeft.”  Wat startte 
als een lockdown-project van twee vriendinnen 
groeide onverwachts uit tot een volwaardig 
prentenboek. Shana is duidelijk heel trots. “Ik 
vind het vooral grappig als ouders me vertellen 
dat hun kleuter na het lezen van mijn boek op-
eens fan zijn van het hoofdpersonage Corona. 
Té enthousiast moeten ze natuurlijk niet wor-
den over het virus, maar het is toch een com-
pliment als ik een deel van de angst en be-
zorgdheid kan wegnemen.”

De 27-jarige Shana Coudijzer is kleuterjuf in de instapklas van de 
basisschool FLX in Leopoldsburg. Sinds kort mag ze zich ook 

‘kinderboekenauteur’ noemen, want haar prentenboek ‘Bezoek van 
Corona’ is sinds 16 oktober officieel te koop. 
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Pas toen ik een foto van mijn zelfgedrukte prentenboekje op Facebook plaatste,  
merkte ik hoeveel vraag ernaar was.
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https://bit.ly/Bezoekvancorona


