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Ik doe nu minder vaak
boodschappen, zo’n twee keer
per week, en vermijd drukke
tijden. Ik vind het fijn als er
zo’n desinfecterend pompje
bij de ingang staat. Ook laat
ik anderen zo veel mogelijk
voorgaan. Net had ik in een
winkel een kleine aanvaring
met klanten die haast hadden
en vlak langs me liepen.
Inmiddels is toch wel duidelijk
dat dat niet de bedoeling is.

Hoe ga je
om met de
1,5 meter
in winkels?
Micha Truijens
Yoram Grau

Als er ergens een besmettingsrisico is, is dat volgens
mij in supermarkten. En in
bouwmarkten. Absurd dat
het daar zo druk is. Zodra ik
hoorde over corona, heb ik
me direct ingeschreven bij
een supermarkt voor online
bestellingen. Mensen gaan
nog steeds op de drukste
tijden naar de supermarkt,
zoals op zaterdagochtend.
Raar vind ik dat.

Uit respect voor anderen
probeer ik afstand te houden
en niet in iemands gezicht te
ademen, maar ik ben zelf niet
bang om het coronavirus te
krijgen. Anderhalve meter
lukt me niet altijd, moet ik toegeven. Ik heb gelezen dat het
ontsmetten van bijvoorbeeld
winkelwagentjes meer
symbolisch is en het virus niet
echt tegenhoudt.



Anja de Roos

In winkels houd ik
afstand, omdat veel mensen
bang zijn voor besmetting.
Het raakt mij dat velen zich zo
onveilig voelen. Ik heb een tijdje geleden de natuurlijke zelfhelende kracht die elk mens
heeft, ontdekt. Met vallen en
opstaan heb ik geleerd deze
kracht te vertrouwen en te
gebruiken, waardoor ik mij nu
fysiek en mentaal veilig voel.

 Vincent Laros

Ik ben geen fan van
shoppen, dus heb er niet zo'n
moeite mee dat ik minder kan
winkelen. In onze buurtwinkel
zijn de paadjes smal, dus moet
je rug aan rug langs elkaar.
Als iemand hoest, loop ik er
met een grote boog omheen.
Normaal gesproken promoot ik
evenementen, nu verkopen we
producten die winkels nodig
hebben tijdens de coronacrisis,
zoals plexiglas en vloertape.
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