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43.9%

Ik verveel me vaak

36.1%

Ik voel me best oké

Ik maak me zorgen
over de toekomst

Het gaat niet top,
maar ik red me wel

39.2%
22%

Hoe ervaar je
de coronatijd? 12.2%
18.4%
4.3%

Anders

0.4%

Ik voel me vaak eenzaam

Ik ben bang het virus mij of
mijn familie/vrienden raakt

Ik weet het niet

Pieker je weleens over het coronavirus?

255

Deelnemers

Ja, dagelijks
15.7%

54.9%

42.7%

Nooit, het doet me
niet zoveel
33.7%

50.6%
Soms, wekelijks

5.5%
5 - 7 jaar

28.7%
11 - 15 jaar

15.4%
15 - 18 jaar
26.4%
7 - 11 jaar

24%
18 - 21 jaar

Alles kan doen wat ik wil zonder zorgen
hoef te maken over een besmetting.
Ook ben ik blij dat ik dan niet meer het gevoel
heb dat ik op mijn kamer zit opgesloten.

Alles kan doen zonder mij zorgen te maken
dat ik zomaar weer in een lockdown kom.
Speelafspraakjes kan maken.

Een sociaal leven kan leiden en mezelf ontplooien.

Naar grote Scoutingevenementen kan gaan.
Spontaan dingen kan doen,
na 9 uur over straat kan, met mensen afspreken,
nieuwe mensen leren kennen.
Naar de blokhut kan.
Weer op bezoek bij opa en oma
en met ze kan knuffelen.

Als het coronavirus
weg is, zal ik blij zijn
dat ik weer...

Reizen, nieuwe mensen ontmoeten,
naar concerten gaan.
Dat je iedereen weer kan knuffelen, je vriendinnen
weer kan opzoeken en dat jij je geen zorgen meer
hoeft te maken dat je mensen kan besmetten.

Als de avondklok weg is, kan ik weer leren
over de sterren met de kijker van mijn zus.
Kan reizen naar Jamborees,
kampen en vakanties met vrienden.

Met de stam een gezellig regiofeestje
op de kop kan zetten!

Kan doen wat ik wil en weer blij kan zijn.

Alles normaal kan doen en niet bang hoef te zijn
dat iemand ziek wordt.
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37.4%

Vind je dat het kabinet
voldoende rekening
heeft gehouden met
kinderen/jongeren
als het gaat om
coronamaatregelen?

Ja, veiligheid van
iedereen moet
voorop staan

50.8%
Nee, de maatregelen
waren/zijn te streng
voor kinderen
en jongeren

11.8% Anders

De ontwikkelingen om thuis of op een andere
locatie te kunnen werken.

Ik ben een ervaring rijker, en heb gezien
hoe sterk ik mentaal ben of kan zijn.
Uitslapen

Dat je veel bij je vader en moeder bent.

Wat vind je
positief aan de
coronacrisis?

Je hebt meer tijd om met LEGO te spelen.
Dat ik niet naar school hoef
en meer tijd heb om te spelen.

Dat de aarde en het klimaat schoner worden.
Dat het je uitdaagt nieuwe manieren
te verzinnen en creatief na te denken.

Ik kan veel meer sparen met mijn zakgeld.

Minder Co2, goed voor het milieu.
We worden creatief en we leren hoe belangrijk
sociaal en fysiek contact is.

Je merkt dat sommige dingen heel belangrijk voor je
zijn, waar je je eerst niet bewust van was.

Ik ben sommige dingen meer gaan waarderen; de momenten dat je vrij
buiten kunt zijn, met je vrienden kunt afspreken, kunt sporten en vooral
de Scoutingopkomsten. Door alle maatregelen die zijn getroffen, weet ik dat het
allemaal heel anders kan gaan. Ik merk dat daar grotendeels mijn geluk uit komt.
Die dingen maken mij gelukkig. Nu ben ik niet ongelukkig, maar die dingen
kunnen het leven iets meer kleur geven.

Moeilijk in te schatten
23.1%

Ik verwacht van wel

Ja
29.8%

Heb je het gevoel dat je achterstand hebt
opgelopen op school/studie?

13.7%
33.3%

Scouting
Naar school
gaan

Nee

81.1%

75.6%

50.4%

Knuffels (van opa/
oma of vrienden)
Sport

Vrienden / sociale
contacten

32.7%

Familie
(bezoeken)

44.9%

Wat heb je het
meest gemist of mis
je nog steeds?
38.6%
33.1%
7.5%
Anders

25.2%

Uitgaan / festivals
Hobby’s

