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In Chicago heeft het Shed Aquarium onlangs wegens de corona-uitbraak voor
de komende tijd haar deuren moeten sluiten. Voor bezoekers misschien
slecht nieuws, maar voor de pinguïns was er sprake van het tegendeel: zij
mochten vrij door het hele aquarium heen dwalen en konden genieten van
hun ‘schoolreisje’. Het aquarium deelde hierover een filmpje van blije pinguïns
op sociale media en zei: ‘While this may be a strange time for us, these days
feel normal for animals at Shedd.’

Happy 
news

In deze barre tijden is er genoeg nieuws dat over alle corona-ontwikkelingen gaat. We snappen
dat jullie als lezer ook eens je gedachten willen verzetten en behoefte hebben aan meer positief 
nieuws.

In Canada is onlangs een grizzlybeer, genaamd Boo, uit zijn
winterslaap ontwaakt en dit is te zien op zeer zeldzame
camerabeelden, die dit speciale moment hebben vastgelegd. Hij
werd in 2002 als jong geadopteerd door een opvangtehuis en leeft
nu in het Kicking Horse Grizzly Bear Refuge, in de buurt van de
Canadian Rockies. Verzorgster Nicole, die de beer van een afstand
gefilmd heeft, roept in het filmpje vrolijk: ‘Eight years it took me to
catch this moment! Oh, my big boy! Mumma’s so proud of you!’.
Inmiddels is het filmpje de hele wereld over gegaan.

Als je de Netflixserie Sex Education nog niet gezien had, dan
waarschijnlijk nu zeker wel in deze quarantainetijden. Nu
blijkt dat het huis van hoofdrolspeler Otis en zijn moeder
Jean, dat zich in Symonds Yat in Wales bevindt, binnenkort te
huur zal zijn. De villa, genaamd The Chalet, was vroeger een
vakantieverblijf waar men heerlijk kon vertoeven in de
groene Wye-vallei, maar werd speciaal gesloten voor de
opnames. Binnenkort zal dit prachtige houten huis weer als
Bed and Breakfast opengaan en wederom gehuurd kunnen
worden door vakantiegangers.
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- Trump wordt gesteund door de Paus en Clinton verkocht wapens aan IS tijdens de
Amerikaanse presidentsverkiezing van 2016. 
 
- De Bill Gates Foundation voorspelde 3 maanden geleden, 65 miljoen sterfgevallen ten
gevolge van het corona-virus. 
 
- 21 maart is de lente officieel begonnen, dit betekent dat de lammetjes normaal
gesproken naar buiten mogen. Maar ook deze moeten helaas in quarantaine.

news  news  news  news  news  ne

Fake news
We kennen het allemaal wel, je krijgt een berichtje doorgestuurd
over een of ander nieuwsbericht dat zich verspreid over de
wereld (denk aan het overlijden van Trump, de relatie-status van
Andre Hazes jr. of Groot-brittanië die weer terug wilt bij de EU).
Door de jaren heen lijken we wel professionals geworden op het
gebied van nepnieuws creëren. Het is dan ook niet gek, dat als
we googelen op fake news/nepnieuws, de gekste artikelen boven
water komen. Hier een aantal pareltjes die we jullie niet willen
onthouden:

Controleer van wie het
bericht is.
Wat wil de afzender
bereiken?
Kun je de informatie
verifiëren? 
Zijn er bronnen
gebruikt, zo ja welke?
Is het de waarheid of
een interpretatie van
iemand zijn waarheid?

 
check het zelf!!

Tips om te genieten van nepnieuws: nepnieuws is niet alleen maar
negatief, we kunnen er ook iedere dag erg hard om lachen. Denk
dan bijvoorbeeld aan het populaire sociale media platform ‘De
Speld’, die o.a. op Facebook dagelijkse ‘zeer betrouwbare
nieuwsartikelen’ plaatst. Voor je portie humor in deze quarantaine-
tijd is ‘De Speld’ een volgtip! (mocht je ze nog niet volgen).
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