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Pippi Posmeester vlieg hoog bo die woud om op hoogte te bly van die verloop van die 

virus in die woud. Naaldekoker hou ’n ogie van bo die diere se woongebied om seker 

te maak dat almal veilig en gesond is.  

Vir ’n paar dae kon die diere voortgaan met hul werksaamhede terwyl die dierekinders 

in hul nesse, gate en huise gespeel het.  

Een oggend laat kom sit Pippi Posmeester by Dr. Uil op sy tak.  

“Dit lyk nie goed nie,” sê Pippi vir Dr. Uil.  

“Ons het nie meer veel tyd nie, dan is die virus hier by ons.” 

Dr. Uil lyk baie bekommerd. Hy staar voor hom uit met ’n frons tussen sy groot ronde 

oë. 

Aanvanklik sê hy niks. 

Dan kom Naaldekoker op ’n takkie naby hulle sit. Sy vlerkies is langs hom uitgesprei. 

“Dr. Uil, Manie Muishond het jou nodig. Hy hoes verskriklik.” 

Dr. Uil roer nie. 

“Dr. Uil, dink jy dis die Corona-virus wat Manie so laat hoes?” vra Pippi. 

“Dit is moontlik,” sê Dr. Uil. 

Dr. Uil stuur vir Naaldekoker om vir Manie Muishond te sê hy moet asseblief in sy huis 

bly.  Dan moet Naaldekoker vir die ander diere sê hulle moet ophou werk en terugkeer 

na hul blyplekke toe. Hulle mag net uitkom as dit regtig nodig is. Net vir kos. En hulle 

moet onthou om gereeld hul pote en kloue te was. 

“Pippi, gaan roep asseblief vir Skiri Eekhoring, Mou Meerkat en Connie Haas. Ek het 

hulle hulp nodig,” vra Dr. Uil. 
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Dr. Uil bly op sy tak sit. 

Wanneer Skiri, Mou en Connie daar aankom begin Dr. Uil praat. 

“Dit lyk asof die Corona-virus ons bereik het. Ek het julle hulp nodig. Skiri, sal jy 

asseblief blare bring wat ons kan gebruik om gesigmaskers mee te maak. Connie, sal 

jy asseblief dun takkies gaan pluk. Mou, ek het nodig dat jy die takkies aan die blare 

vasmaak. Elkeen in die woud wat siek is of siek diere help om gesond te word moet 

’n masker dra. 

“Maar wat van die ander diere?” wil Connie Haas weet. 

“Gesonde diere wat in hul huise bly het nie maskers nodig nie,” sê Dr. Uil. 

Die drie diere is druk besig om blare-maskers te maak. Toe hul klaar is, sit Dr. Uil ’n 

masker op, vat sy tas en gaan na Manie Muishond om hom te toets vir die Corona-

virus. Dr. Uil haal ’n spesiale stokkie met ’n sagte punt uit en steek dit versigtig in 

Manie se neus. Dan sit hy die stokkie in ’n sakkie en stuur dit vir Tokkie Tor om te kyk 

watter virusse in Manie se neus is. Dit neem ’n hele paar dae in Dr. Uil sal eers baie 

later weet of Manie Muishond die virus het. 

Al die diere bly in hul nesse, huise en gate soos Dr. Uil gevra het. Die maan kom op. 

Later kom die son weer op. Toe eers hoor Dr. Uil by Tokkie Tor dat die toets positief 

is. Dit beteken dat Manie Muishond regtig die Corona-virus het.  

Manie Muishond mag nie meer uit sy huis uit gaan nie. Hy is in isolasie totdat hy 

heeltemal gesond is. Hy moet sy medisyne drink en stoom soos Kino Skilpad gedoen 

het toe sy bronchitis gehad het.  

Die ander wouddiere moet steeds in hul huise bly en hul pote en kloue gereeld was 

sodat hulle nie siek word nie. Dr. Uil, Skiri Eekhoring, Mou Meerkat en Connie Haas, 

wat elkeen ’n masker dra, sal seker maak dat al die diere genoeg kos het en gesond 

bly. Die diere weet as almal saam werk gaan almal in die woud gelukkiger en gesonder 

wees.  

Besoek gerus Wietske Boon se webwerf by www.childtherapist.co.za.  
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