Persbericht 24 maart 2020
Op 16 maart 2020 is door My Book Buddy de Kids CoronaKrant (KCK) opgericht, een digitaal
platform voor en met kinderen van 7 tot 13 jaar om hen gelegenheid te bieden hun ervaringen
vanuit hun eigen perspectief te delen met anderen. Nu gisteravond bekend werd dat de periode
van thuis zitten tot 1 juni verlengd wordt, is het voor de redactie van de Kids CoronaKrant reden te
meer het initiatief zeker tot die datum voort te zetten.
Door het corona virus zitten ouders en verzorgers met hun schoolgaande kinderen de komende
weken thuis. Een onverwachte situatie die veel impact heeft en waar op velen een beroep op het
improvisatievermogen gedaan wordt.
Ook kinderen moeten wennen aan de nieuwe omstandigheden. De meeste kinderen krijgen
afstandsonderwijs, maar er blijft veel tijd over omdat veel activiteiten zoals sport en b.s.o. komen te
vervallen.
De Kids CoronaKrant is een platform voor en met kinderen. Omdat tot nu toe veel aandacht uitgaat
naar de volwassenen en de medisch, economische kant van het verhaal, is er behoefte aan een
virtuele plek voor kinderen. Zij kunnen zich in deze krant uiten met zelfgeschreven teksten,
tekeningen, foto’s en filmpjes en anderen inspireren. Daarvoor hebben we een aantal spelregels
ontworpen waar kinderen zich aan moeten houden. “Het mooiste zou zijn wanneer kinderen aan het
eind van de dag even tijd nemen hun bijdrage aan de krant te ontwerpen en in te sturen”, aldus
Cathy Spierenburg, “dan liggen de indrukken nog vers in het geheugen”.
Als deze periode afgesloten kan worden en het normale leven weer opgepakt wordt, blijft er een
mooi document over waarin inzicht verkregen wordt in het wel en wee van de thuiszittende kinderen
en de impact die dat op hen heeft gehad. Een waardevol document voor later voor schrijvers en
lezers.
Meer informatie over de website is te vinden op de website: www.kidscoronakrant.nl
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