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Die virus in die woud (1) 

deur Wietske Boon 

 

“Aan die verste punt van die woud het ’n vreemde siekte uitgebreek,” so vertel Pippi 

Posmeester aan al die diere. Pippi het uitasem onder die palmboom se takke 

ingehardloop gekom waar die diere vergader. 

“Die diere aan die ander kant van die woud hoes, hul kele is seer en hul koppe is 

warm!” gaan hy voort. 

Trixi Krimpvarkie se penne gaan staan sommer regop van die nuus. Amalia 

Verkleurmannetjie lyk baie bekommerd. Kino Skilpad kruip weg in haar dop. Die diere 

is nie seker wat nou gaan gebeur nie.  

“Gaan die siekte deur die woud kom tot by ons?” 

“Gaan ons ook siek word?” 

Daar is so baie vrae. 

Dr. Uil maak almal stil. “Gee my tyd om te dink, dan vergader ons môre weer,” sê hy. 

Dr. Uil vra vir Skiri Eekhoring, Mou Meerkat en Connie Haas om saam met hom te 

dink oor die saak. Hulle vra Pippi Posmeester om te laat weet wanneer daar nuwe 

nuus is oor die siekte aan die verste punt van die woud.  

Die dierekinders gaan skool toe en speel rond. Lucia Nagtegaal sing steeds haar 

mooiste liedjies. Die diere soek kos, bou nessies en maak seker hul kan vir hul kinders 

sorg. Almal doen hul werk soos altyd. 

Die volgende oggend is daar weer ’n vergadering en almal is in rep en roer oor wat 

Dr. Uil gaan sê. 

Pippi Posmeester keer vroeg al terug na Dr. Uil wat op sy tak sit met die nuus dat die 

siekte nou ’n naam het. 
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“Hulle noem dit Corona,” sê hy moeg van die ver vlieg. “Die siekte kom al nader en 

nader aan ons deel van die woud,” gaan hy voort.  

“Baie dankie, Pippi,” sê Dr. Uil. Hy dink diep na oor die nuus wat hy gekry het. 

’n Rukkie later vergader al die diere weer onder die palmblaar. Dr. Uil neem sy plek in 

op die groot klip. Dr. Uil, Skiri Eekhoring, Mou Meerkat en Connie Haas het besluit dat 

al die diere vir eers in hul nessies, gate en huisies moet bly en net mag uitgaan om 

kos te soek.  

“Juffrou Muis, ek dink die kinders moet eerder nie skool toe gaan nie en by die huis 

bly sodat hulle nie siek word nie.” 

“Dit is reg, Dr. Uil. Gelukkig het ek hulle alreeds geleer hoe om hul pote en kloue mooi 

skoon te was.” 

Van die diere lyk bietjie hartseer en bang. Ander voel ongelukkig. Hulle luister na wat 

Dr. Uil gesê het en gaan ná die vergadering na hul huisies toe. 

Die diere help mekaar om kos te soek en bymekaar te maak, terwyl al die dierekinders 

in hul nessies, gate en huisies speel. Al was die diere onseker oor wat alles gaan 

gebeur wanneer die Coronavirus na hul deel van die woud versprei, gee almal so baie 

vir mekaar om dat hulle alreeds beter voel.  

 

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