
Goedenmorgen Anna,   

Ik ben jou vanuit de toekomst. Het is het jaar 2030, het is vandaag 10 mei. Ik dacht dat dit wel een 

handige dag was omdat sinds een paar jaar wel duidelijk is wat voor een impact de coronacrisis heeft 

gehad op ons leven.   

Hier in Delft is veel veranderd net zoals de rest van de wereld. Handen schudden is een no-go en 

knuffels doe je alleen nog maar met naasten. Iedereen wast zn handen dagelijks en op werk is alles 

veel schoner en professioneler. Ik ben zo gelukkig met hoe de natuur er nu voor staat. De tropen zijn 

weer aan het groeien en bijna overal is er een blauwe lucht te zien. Vliegtuig tickets zijn veel duurder 

geworden en bijna iedereen heeft nu elektrische voertuigen, die elektrische voertuigen gaan wel 

bijna 50 jaar mee nu in plaats van 20. Vakanties gingen na 2020 gelukkig gewoon weer door en wees 

gerust, die vakantie met Syl was het zeker waard.   Er zit alleen wel een keerzijde aan dit verhaal, 

rond 2021 voorjaar ontstaat een nieuwe pandemie, deze is veel erger en neemt bijna twee keer zo 

veel levens dan de eerste pandemie. Je zult verdriet ervaren zoals nooit tevoren, maar ook liefde. 

Door deze 2e golf zijn mensen nog sirieuzer gaan handelen, er komt zelfs een tijd dat Nederland in 

totale lockdown gaat. Amerika is gelukkig van die oranje malloot af, maar of de nieuwe president zo 

goed is, dat laat ik over aan je verbeelding, het blijft Amerika hè. Toen de 1e pandemie voorbij was 

stroomden restaurants en cafés vol, mensen dachten weer aan hun grootouders en natuurgebieden 

werden met liefde verzorgd.  School was ook anders, iedereen moest zn handen wassen wanneer ze 

binnen kwamen.   Soms zijn er wat tegenslagen maar daar werk ik gelukkig makkelijk doorheen. Syl is 

nogsteeds een schat, je trouwt met hem en t is een prachtige trouwdag. Jullie krijgen een kindje 

maar ik zeg lekker niet hoe het kindje heet en of het een jongen of meisje is. De Nederlandse 

overheid heeft het super goed gedaan met het hendelen van de coronacrisis. Veel mensen vinden 

van niet maar ik van wel. We hebben t samen laten werken Veel is positief veranderd, dat is gewoon 

iets wat je moet onthouden en dan komt t allemaal wel.  

Groetjes Futuristische Anna E.  
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