
Angst 
Het c             gd voor 

kinderen 
O jee…Mijn tante Flavie is arts en ze heeft zo 
veel mensen behandeld dat ze uiteindelijk door 
het Coronavirus besmet is geraakt.  

Nu ze ziek is kan ze geen mensen meer verzorgen. 
Vooral omdat ze te zwak is maar ook omdat ze 
Coco aan andere mensen door zal kunnen geven. 
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Dus blijft ze in haar slaapkamer thuis uit de 
buurt van mijn oom en mijn nichtjes. 
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Het is eng. Het lijkt alsof ze boos is en dat ze 
haar familie niet meer wil zien…maar op deze 
manier worden mijn oom en mijn nichtjes niet 
ziek.  
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Nu snap ik het maar ik vraag me nog steeds 
af: 

GAAT TANTE 

FLAVIE DOOD? 

MIAUWWWW 

Want ik hoorde op de radio… 

COCO BLABLA 87 

DODEN BLABLABLA 

109 DODEN… 



 

Maken Coco en zijn Zware Jongens mensen 
dood?!? 

Ik zal het je even uitleggen: 

Jammer genoeg zijn er inderdaad kwetsbare 
mensen die door Coco heel ziek worden. 
Ouderen en mensen die al een andere ziekte 
hebben bijvoorbeeld.  

In dit geval worden ze in het ziekenhuis 
opgenomen. Hier zijn specialisten en medisch 
materiaal. 

HIER HEBBEN WE DE 

RÖNTGENFOTO VAN UW 

LONGEN! 

Maar soms is dat niet genoeg en worden 
sommige mensen niet beter en gaan dood. 

Het is triest. Je moet veel aan deze mensen 
denken maar gelukkig worden de meeste 
mensen die ziek zijn van Coco weer beter! 
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HIJ VERDIENT HET. 

GEEN GENADE! WOUH! 

En tante Flavie, de geweldige arts, is vast een 
zeker één van de mensen die beter wordt door 
een paar weken te rusten. 

TIK 
TAK 

TIK TAK 

Dus maak je geen zorgen en heb vertrouwen: 
tante Flavie zal zich binnenkort veel beter 
voelen. Daarna zal ze weer mensen kunnen 
behandelen zoals vroeger! 
Zullen we vandaag een mooi bos klaprozen 
tekenen voor iedereen die nog tegen de lelijke 
Coco aan het vechten is? 
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