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 Hanna Sturm

De laatste tijd heb ik
alleen bij ondernemers bij mij
in de buurt gekocht: de bakker,
bloemist en restaurants. Ik wil
graag dat ze ook na de crisis
nog bestaan. In de afgelopen
maanden heb ik alleen een
mondkapje via internet
besteld; dat was in de buurt
niet te koop. Vanwege het
mooie design heb ik het bij
een k
 leine webwinkel gekocht.

Bestel je
door corona
meer online?
Richard Schoute

Pieter van Dijk

Ik heb vaker online besteld,
omdat veel winkels gesloten
waren en ik meer thuis ben
gebleven. Een bedrijf als
Amazon boycot ik; ik steun lie
ver Nederlandse bedrijven. Bij
Chinese webshops als Alibaba
koop ik ook niet, omdat ik niet
weet onder wat voor omstan
digheden producten gemaakt
zijn en wat de kwaliteit is. Ook
moet het van ver komen, dat
is slecht voor het milieu.

Boodschappen heb ik weleens
laten bezorgen, maar dat doe
ik niet meer. Ook m’n kranten
abonnement heb ik opgezegd.
Op doktersadvies moet ik
elke dag minstens 30 minuten
lopen, dus loop ik naar de
supermarkt en boekwinkel. Aan
het begin van de coronacrisis
moest ik wel een drempel over,
maar ik doe nu een mondkapje
op. En als er een lange rij staat,
kom ik gewoon later terug.

 Nel Dijkshoorn

Ik heb nog nooit iets
online besteld. Alles is bij mij
in de buurt te krijgen en ik
wil producten zien, voelen en
ruiken. Sommige aankopen
heb ik vanwege corona wel
uitgesteld. Ik loop nu toch
minder lekker een winkel in.
Je leest vaak over de slechte
arbeidsomstandigheden bij
grote webwinkels en de uit
knijpcontracten van bezorgers.
Dat is bijna slavernij, vind ik.
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 Iris Moolenaar

In principe koop ik nu
alles op internet. Door het
besmettingsgevaar vind ik dat
veiliger. Voldoende afstand
houden in winkels is niet te
doen. Ik vind de bezorgkosten
van internetbestellingen
vaak wel behoorlijk hoog.
Zodra het kan, ga ik voor
kleding liever weer naar
stenen winkels. Ook omdat
ik milieubewust ben en al dat
verpakkingsmateriaal niet wil.

