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Ten slotte belooft de uitrol van de COVID-19-vaccins ons een terugkeer 
naar een zekere normaliteit in 2021. Het zal moeilijk zijn om de harde 
realiteit van 2020 achter ons te laten. Zoveel levens verloren, banen in het 
ongewisse, voedselzekerheid een probleem in onze gemeenschappen. 
Maar 2021 biedt een echte kans om samen te komen: voor compassie, niet 
voor concurrentie.  
 
Een COVID-19-vaccinatie krijgen 
Zowel het Pfizer- als het Moderna-vaccin zijn effectief en veilig. Het 
Moderna-vaccin, dat vandaag unaniem is goedgekeurd door een FDA-
panel van experts, vereist niet de ultrakoude temperatuur van het Pfizer-
product, wat een voordeel is. De boosterdosis wordt na 28 dagen gegeven 
in plaats van 21 dagen, en het lijkt erop dat de neiging tot verspreiding van 
een COVID-19-infectie kan worden verminderd, naast de 94,1% 
vermindering van het ontwikkelen van actieve infectie. 
 
Nu de vraag de beschikbaarheid ver overtreft, zal de toegang tot de vaccins 
beperkt zijn tot begin 2021. Iedereen moet op zoek gaan naar de vroegste 
kansen om het beschikbare vaccin in zijn eigen gemeenschap te krijgen. 
De vaccins zijn een enorme wetenschappelijke prestatie en er is absoluut 
geen reden om te twijfelen aan de duidelijke indicaties van voordeel en 
veiligheid. Er zullen andere vaccins online komen nadat ze dezelfde 
wetenschappelijke beoordeling en kritiek hebben ondergaan. 
 
Voortdurende waarschuwingen  
In de tussentijd is het cruciaal om veilig te blijven totdat voldoende mensen 
zijn ingeënt om de kans op infectie in de gemeenschap drastisch te 
verminderen. Dit is de zogenaamde kudde-immuniteit die optreedt wanneer 
70 tot 80% van de mensen wordt beschermd. Dat betekent dat we maskers 
moeten blijven dragen; social distancing; alleen samenkomen in kleine, 
bekende groepen; het vermijden van overvolle bijeenkomsten binnenshuis; 
op de hoogte zijn van nieuwe antivirusbehandelingen die beschikbaar 
zullen komen; en altijd alert zijn op de status van COVID-19 in uw 
gemeenschap. 
 
De New York Times meldt dat het National Institute for Occupational Safety 
and Health maskerrichtlijnen en -normen opstelt die naar verwachting in 
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januari openbaar zullen worden gemaakt. Dat zou ons moeten helpen de 
verschillende beschermingsniveaus te begrijpen die door verschillende 
soorten maskers worden geboden. Dunne stoffen maskers bieden 
waarschijnlijk weinig bescherming. De beste bescherming is van N95-
maskers die voorheen schaars waren, maar nu beschikbaar zijn. Let op 
geïmporteerde KN95-maskers. Dit zijn GEEN N95-maskers en kunnen een 
variabel beschermingsniveau hebben. Deze nieuwe maskerrichtlijnen zullen 
zeer nuttig zijn na vele maanden van gemengde berichtenuitwisseling. 
 
Mededogen, geen competitie  
Dit is het moment om je buurman waar mogelijk te helpen. Een mooi 
voorbeeld van compassievolle samenwerking is te vinden in de natuur. 
Suzanne Simard, een boomwetenschapper in British Columbia, bestudeert 
de manieren waarop bomen water, koolstof en voedingsstoffen uitwisselen 
om de groei van bomen in een bos te ondersteunen. Wanneer bomen zijn 
beschadigd, worden voedingsstoffen van andere bomen overgebracht met 
behulp van een ondergronds netwerk van schimmels genaamd 
mycorrhiza's (draadachtige schimmels die boomwortels omhullen en 
versmelten). Er zijn veel verbazingwekkende aspecten aan de 
samenwerking tussen bomen, maar de schijnbare perceptie van de 
behoefte aan hulp is het meest opvallend. Hoewel het traditionele concept 
van evolutie "survival of the fittest" is, lijkt het erop dat het helpen van je 
naaste ook een boodschap van de natuur is.  
 
Wonen in een virtuele wereld 
Verbinding maken via Zoom is normaal geworden. Telemedicine is een 
nieuwe benadering van consultatie die blijvend is. Maar het vermogen om 
elkaar persoonlijk te ontmoeten is uiteindelijk zo belangrijk en daar moeten 
we naar streven nu we weer uit lockdowns komen.  
 
Videoconferenties houden ons op de hoogte, maar ze zijn een holle 
vervanging voor het hebben van echte gesprekken en het onderhouden en 
sluiten van vriendschappen - om dat echte gemeenschapsgevoel te hebben 
dat we zo erg missen. Koffie, lunch, diner met vrienden en familie zijn een 
verre herinnering geworden. Het is essentieel dat we deze herinneringen 
bewaren in afwachting van de hervatting van de muziek van het leven 
tegen medio 2021. 
 
Aan de vooravond van een positief 2021  
Omdat we een pauze nemen tijdens de vakantie van constant Zoomen, is 
het belangrijk om nieuwe energie op te doen voor een positief 2021. We 
zullen dit eindelijk samen doorkomen. Onze veerkracht is bij elke stap 
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uitgedaagd, maar een betere toekomst zal binnenkort op ons afkomen. Het 
nieuwe jaar zal ongetwijfeld een veranderde wereld brengen, waarin we 
hard moeten werken om de sociale normen te herstellen, samen te komen 
met onze familie en vrienden, en te werken aan een betere planeet voor 
iedereen.  
 
Ik wens je vrede, geluk, een goede gezondheid en een fijne vakantie! 


