Leiden, 31 juli 2020
Beste Leidse student,
Sinds afgelopen maart zijn wij allemaal opgeschrikt door de verregaande gevolgen die de
coronacrisis heeft gehad op onze stad, onze studies en het studentenleven. De universiteit en
hogeschool sloten hun deuren, ook kroegen en verenigingen moesten sluiten en het rijke
studentenleven in Leiden kwam plotseling tot stilstand.
In de bijzondere maanden die volgden hebben wij als studenten ons steentje bijgedragen als
zorgmedewerkers in de ziekenhuizen, als bezorgers van boodschappen bij risicogroepen of
simpelweg als thuisblijvers. Juist nu langzamerhand steeds meer mogelijk wordt, moeten wij onze
verantwoordelijkheid blijven nemen. Pak je sociale leven vooral weer op, maar doe dit alleen als
je gezond bent en houd dan alsnog afstand tot elkaar.
Het is natuurlijk niet makkelijk om afstand te houden tot elkaar als het studentenleven in Leiden
er juist op is ingericht om elkaar op te zoeken. Het is natuurlijk ook menselijk om weer contact
met vrienden en vriendinnen te willen en om elkaar te ontmoeten op het terras, in het park of op
de vereniging. Recente ontwikkelingen in Rotterdam en andere steden laten echter zien dat een
klein feestje al uit kan monden in een lokale brandhaard als studenten zich niet aan de regels
houden. Zo'n brandhaard voelt voor jou misschien niet gevaarlijk, maar is dat wel degelijk voor
je ouders, je opa en oma en voor de kwetsbare mensen om je heen. Als je het virus nog niet hebt
gehad, kun je het virus nog krijgen en doorgeven aan de mensen om wie je geeft.
Als we ons niet aan de afstands- en hygiëneregels houden, is een toename van het aantal
besmettingen in Leiden en omstreken een kwestie van tijd. Een lokale opleving van het virus zal
het onderwijs op de universiteit of hogeschool weer overhoop gooien en zal je favoriete café of je
studentenvereniging weer doen sluiten. Daarnaast zal het de start van het studentenleven voor
een nieuwe groep studenten nog moeilijker maken dan deze nu al is.
Laten we dat met elkaar voorkomen. Houd afstand als je met je vrienden of vriendinnen weer bij
elkaar komt, hoe moeilijk dat ook is. Laat je testen en blijf thuis bij klachten, ook als deze mild zijn
en jij je over jezelf geen zorgen maakt. Was je handen vaak en goed. Neem contact op met de GGD
als er een besmetting in je omgeving is, bijvoorbeeld in je studentenhuis. Alleen als wij ons
allemaal consistent aan de vuistregels houden, kunnen we voorkomen dat onze stad, onze studies
en ons studentenleven opnieuw tot stilstand komen.
Ook op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen wij samen studeren, ook op 1,5 meter afstand van
elkaar kunnen wij elkaar ontmoeten in de stad en ook op 1,5 meter afstand van elkaar is het
Leidse studentenleven enorm de moeite waard.
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