
En dan zit je ineens in een LOCKDOWN. Dan krab je achter de oren 
en vraag je af wat zijn hiervan de gevolgen voor mij. In eerste 
instantie niets. Het is mooi weer en we hebben een geweldige 
zomer gehad. Wij hebben het geluk dat we een grote tuin hebben, 
waar nog wel het een en ander aangedaan moest worden. 

In de tuin is een overkapping aan de achterzijde zodat je heerlijk in 
de zon kunt lezen en mocht er een buitje vallen dan zat je droog. Er 
werd veel gelezen en uit de bibliotheek was uit voorzorg al veel 
leesvoer mee naar huis genomen. De winkels voor de eerste 
levensbehoefte waren gewoon open. Dus wat was het probleem ?

Na de zomer werd het een ander ding. De maatregelen werden 
aangescherpt. Het weer was minder en je werd meer of meer 
gedoemd binnen te blijven. Mooie gelegenheid om alle foto’s en 
films die in de jaren zijn gemaakt uit te zoeken. Leuke tijdrovende 
bezigheid. De foto’s (> 8000) uitzoeken leverde vele herinneringen 
die weer opkwamen en de films (50tig tal) werden van de 8mm  
camera gedigitaliseerd en er werden heuse films van gemaakt. Dit 
heeft veel tijd gekost maar het resultaat was er naar.

Met deze Corona is het vervelend dat je niet naar verjaardagen kunt 
en je eigen verjaardag niet kan vieren, evenals het missen van 
familieleden. Het niet  bij elkaar op visite kunnen gaan is 
waarschijnlijk het vervelendste van de maatregelen. We missen de 
vrijheid. Ik doe mijn ding, ga wandelen met de hond, fietsen in de 
polder enz. Wij houden ons wel aan de regels. De avondklok heeft 
niet veel impact gehad op mijn vrijheid. Voor de jeugd en 
alleenstaanden is het wel een ding. Zij worden beperkt in hun 
vrijheid. 

De andere kant van het verhaal is droeviger. Bij mijn vrouw op haar 
werk zijn er  wel heel ernstige besmetting geweest tot een 
overlijden toe en deze persoon behoorde niet tot de risico groep. 
Dat was schrikken en zet de boel op zijn kop. 

Ik ben vrijwilliger bij de Voedselbank en daar hoor je ook de 
verhalen. In het begin was iedereen best paniekerig en het 
mondkapje was heilig. Er waren strenge maatregelen bij het vullen 
van de kratten voor de cliënten. Ook is te merken dat steeds meer 
mensen een beroep doen op de Voedselbank. De Voedselbank in 
Rotterdam bestaat uit twee locaties, het kantoor en het Distributie 
Centrum. Ik zit voor het grootste gedeelte van mijn tijd op het 



kantoor. De regels ook daar zijn: zoveel mogelijk thuis werken als 
het kan en niet met teveel op een kamer.

Mijn conclusie is dat de Corona voor iedereen een andere invloed 
heeft. We zijn er wel klaar mee en wensen dat het zeer snel over is, 
zodat we onze familie, vrienden en geliefden weer in onze armen 
kunnen sluiten. Kom maar op met die prik. 


