
Zaterdag   21   Maart   2020  Onvergetelijk   -   Verandering   die   je   voelt  

Beste   dagboek,  
 
6:30;   Ik   werd   wakker   en   wist   dat   ik   moest   gaan   werken,   ik   dacht   echter   dat   dit   om   8:00  
begon.   Maar   dit   was   niet   waar,   ik   moest   er   al   om   7:00   zijn.  
Ik   kwam   aan   op   mijn   werk   en   zodra   ik   er   aankwam   merkte   ik   dat   het   anders   was.   Mensen  
stonden   niet   zo   dicht   op   elkaar   en   enkelen   droegen   mondmaskers.   Er   werd   mij   verteld   dat   ik  
zelf   handschoenen   moest   nemen   en   elk   kwartier   m’n   handen   moest   wassen   en   nieuwe  
handschoenen   nemen.  
 
12:00;   Het   is   middag,   ik   heb   pauze.   Maar   ook   dit   voelt   anders.   Je   zit   niet   meer   naast   elkaar,  
er   moeten   1   tot   2   stoelen   tussen   elke   persoon   zijn,   de   sfeer   is   niet   zo   leuk   als   anders.   Je  
voelt   dat   er   iets   veranderd   is.   
 
13:00;   De   pauze   is   voorbij   en   ik   sta   aan   de   kassa,   ook   hier   is   alles   anders.   Mensen   moeten  
achter   een   lijn   blijven   wachten   en   er   wordt   minder   gepraat   dan   normaal   door   deze   afstand.   Ik  
mag   geen   zakken   meer   inladen   voor   de   mensen   of   mag   geen   kortingen   geven.   Ook   hier  
komt   er   geregeld   iemand   je   aflossen   zodat   je   je   handen   kan   gaan   wassen   en   handschoenen  
kunt   vervangen.   
 
17:00;   Mijn   werk   is   voorbij   en   ik   vertrek   terug   naar   huis,   op   de   parking   zie   ik   een   lijn   mensen  
wachten   om   de   winkel   binnen   te   mogen.   Ze   staat   allemaal   goed   op   afstand   en   de   meeste  
dragen   handschoenen...een   kwartiertje   later   kom   ik   thuis.   Mijn   mama   staat   aan   de   deur   te  
wachten   en   geeft   me   directe   instructies   “Geen   deurklinken   aanraken,   direkt   naar   boven   en  
me   gaan   wassen,   kleren   in   de   was   doen   en   mijn   handen   opnieuw   wassen”.   Dit   moet   op  
andere   dagen   niet   als   ik   van   mijn   werk   terug   kom,   maar   vandaag   is   anders   en   dat   merk   je.  
Ook   de   sfeer   buiten   is   anders.   De   speeltuin   voor   ons   huis   is   afgesloten   en   er   mag   niemand  
op   spelen,   de   straten   zijn   leeg   en   er   rijden   niet   veel   auto’s.  
 
19:00;   Ik   heb   gedaan   met   eten   en   ga   naar   boven,   normaal   zou   ik   nu   met   mensen  
afspreken...maar   dat   mag   niet   dus   besluit   ik   ermee   te   bellen.   Bellen   met   mensen   is   leuk,  
maar   je   voelt   dat   er   iets   niet   juist   is.   Ook   hier   is   de   sfeer   wat   minder,   je   merkt   dat   iedereen  
het   er   moeilijk   mee   heeft.   Een   van   mijn   vrienden   is   enig   kind,   ze   voelt   haar   alleen   en   verveelt  
zich   dood.   Haar   ouders   moeten   hard   werken   en   hebben   niet   veel   tijd   om   dingen   met   haar   te  
doen,   normaal   zouden   we   afspreken   om   de   tijd   wat   sneller   te   laten   gaan.   Maar   alweer   mag  
dit   niet.   
 
21:00;   Ik   besluit   na   twee   uur   bellen   dat   ik   wat   brieven   ga   sturen   naar   mensen.   Ik   zeg   hen   er  
niets   over   om   hen   te   verrassen,   hopelijk   maakt   dit   hen   wat   gelukkiger   want   in   deze   dagen   is  
blij   zijn   soms   moeilijk.   


