
  BEVERS SCOUTING OP AFSTAND  

Stuiter snapt er niets van. In het dorp zijn alle mensen verdwenen. Op de radio  en tv wordt er 

gezegd dat iedereen binnen moet blijven en dat doet iedereen dus ook, maar waarom eigenlijk? 

Rozemarijn weet daar vast veel vanaf denkt Stuiter, want zij heeft verstand van wat mensen doen en 

van ziek zijn. ‘Je mag niet naar binnen komen hoor Stuiter,’ zegt Rozemarijn. ‘Het is de bedoeling dat 

iedereen thuisblijft in zijn eigen huis.’ Stuiter blijft buiten staan en Rozemarijn staat in de 

deuropening. ‘Ja dat hoorde ik,’ zegt Stuiter, ‘maar waarom?’ Rozemarijn legt het uit: ‘Er is een virus 

uitgebroken en de dorpsbewoners moeten daarom binnen blijven. Het virus heet Coronavirus en is 

erg besmettelijk. Dat betekent dat je als je dicht in de buurt van elkaar bent, je allebei ziek kan 

worden.’ ‘Mogen de Bevers dan ook niet meer komen? Die komen elke week!’ Rozemarijn vertelt dat 

ook de Bevers op deze zaterdagen niet naar Hotsjetonia mogen komen, net zoals ze ook niet naar 

school mogen.' 

 

‘Ik had vanochtend Sterre aan de telefoon en die was best verdrietig samen met Steven, want zij 

mogen nu ook niet naar andere landen varen,’ vertelt Rozemarijn. ’Sterre legde uit dat het virus uit 

een ver land komt, aan de andere kant van de wereld. Maar omdat het zo besmettelijk is, is het ook 

in alle andere landen gekomen. Het virus reist met mensen mee, dus als de mensen niet reizen, dan 

kan het virus ook niet reizen. Daarom blijven we allemaal thuis! Professor Plof is aan het proberen 

om een medicijn te vinden om zieken weer beter te maken. Als je ziek bent moet je heel erg hoesten 

en krijg je koorts. Dat is natuurlijk niet fijn. Maar het duurt heel lang voordat hij klaar is zei Professor 

Plof. Tot die tijd moeten we thuisblijven en heel goed handen wassen.' 

 

De telefoon gaat dus Rozemarijn loopt even naar binnen. Als ze terugkomt vertelt ze dat Noa belde. 

’Noa vond het ongezellig dat er niemand meer thee komt drinken bij Noa. Normaal ga ik altijd met 

een appeltaart naar haar toe,’ vertelt Rozemarijn. ‘Ik denk dat er wel meer mensen zijn die zich een 

beetje alleen voelen nu,’ zegt Stuiter. ‘Misschien voelen de Bevers zich ook wel een beetje alleen 

zonder de andere Bevers.’ Rozemarijn heeft een idee. ‘Het is echt belangrijk om binnen te blijven,’ 

zegt Rozemarijn. ‘Maar de Bevers kunnen wel op een andere manier contact hebben met ons en 

elkaar. Net zoals ik vandaag gebeld heb met Noa en Sterre. Misschien kunnen ze allemaal leuke 

opdrachtjes doen. Dan hoeven ze zich niet alleen te voelen.’ 

 

Stuiter vindt het een goed idee. Rozemarijn belt alle dorpsbewoners op en Stuiter schrijft hun ideeën 

op in een boekje. ‘Dan ga ik zorgen dat deze opdrachtjes bij de Bevers komen en dan kunnen de 

bevers die de komende week thuis doen, en wat ook leuk is ze kunnen de opdrachten filmen of 

fotograferen en opsturen naar ons om te zien hoe de opdrachten worden uitgevoerd en een mooie 

aandenken verdienen. Op deze manier kunnen de dorpelingen en de Bevers gewoon thuisblijven.’ 

Rozemarijn vindt het een goed idee, maar heeft nog een idee. Ze legt het uit: ’Nu zijn de Bevers niet 

meer alleen, maar er zijn ook andere mensen die zich misschien alleen voelen omdat ze niet naar 

buiten mogen. Bevers zijn scouts en het is de taak van scouts om ook voor anderen te zorgen. Laten 

we die mensen helpen, door ze een kaartje of tekening te sturen of een cake te brengen. En 

natuurlijk moeten de Bevers thuis heel goed schoonmaken en vaak hun handen wassen om te zorgen 

dat ze niet ziek worden.’ Stuiter vindt het een super idee en hoopt binnenkort alle bevers gewoon 

weer in het dorp te zien.  


