Mondkapjes
Wie in het gelukkige (?) bezit is van een mobiele telefoon kent ze vast wel, de corona-filmpjes. Eerst
nog vrij onschuldig allemaal, zoals die van een flesje Corona-bier tegenover een aantal flesjes
Heineken met mondkapjes. Lachen, gieren, brullen? Inmiddels is het lachen ons allemaal wel wat
vergaan, want het is allemaal veel serieuzer geworden dan menig deskundige vooraf had voorspeld.
Het ene mondkapje dat voor de betreffende foto is gebruikt had nu weer een verpleegster ten
dienste kunnen zijn bij de zorg voor een patiënt………
Tja, die mondkapjes. Er is al weken geleden een run op ontstaan. De mensen voor wie we zo hard
hebben staan klappen vorige week dinsdag, hebben er een enorm tekort aan, zo heb ik uit de eerste
hand vernomen. De vraag naar onder meer deze beschermingsmiddelen en medische apparatuur
laat zien hoe de verschillende landen te werk gaan: ieder voor zich. En uiteraard ook “gewone”
mensen die er misbruik van willen maken, zoals dat stel uit (ja echt) Dordrecht, die een ziekenhuis
wilden oplichten. U kent vast het spreekwoord over die stad. ☺
Tot zover het negatieve deel. Maar er is ook veel positiefs te melden. Bijvoorbeeld die dames die
achter het naaimachine zijn gekropen om mondkapjes te maken. (Voor zover ik weet hebben wij ook
een naaimachine staan in ons onderkomen, maar ja, dat is dicht) De inzamelacties van materialen
voor medische handelingen. Santini, de fabrikant van fietskleding die overschakelt op het maken van
die broodnodige mondkapjes, de zorg voor elkaar, enzovoorts. Ook dit is dagelijks in de krant te
lezen, een activiteit waarvoor nu meer tijd beschikbaar is.
Deze zorg is ook binnen onze vereniging aanwezig. Kijk maar naar het sluiten van ons onderkomen,
helaas noodzakelijk om mogelijke besmettingen te helpen voorkomen. Laten we dat ook hopelijk in
betere tijden zo houden, omkijken naar elkaar en een helpende hand bieden waar dat nodig is. Geef
een klojo zoals ondergetekende eens een goede stek door. Het is tegen de natuur van de meeste
vissers in, maar toch…….
Het moet volgens mij straks allemaal anders in dit land. Niet meer vertrouwen op de productie in
andere landen, want de kans dat die wegvalt in een dergelijke crisis is altijd aanwezig. Koop groenten
bij de boer in plaats van in de supermarkt, vaak afkomstig uit exotische bestemmingen. Waardeer de
vissers weer in plaats van deze ten onrechte te beschouwen als een stel misdadigers tegen het
voornaamste dat er lijkt te zijn: het milieu. En daarvan afgeleid: heb waardering voor de vele
sportvissers die door weer en wind erop uitgaan om hun eigen vismaaltijd op tafel te krijgen. Zoals
de leden van deze vereniging die soms de “woelige baren” trotseren bij het uitoefenen van hun
hobby. Een hobby die ook een bijkomende hobby oplevert, namelijk onderhoud van het schip.
Bijvoorbeeld schilderen, daarbij uiteraard voorafgegaan door veel schuurwerk. Dit vraagt om
bescherming door een mondkapje. En zo is de cirkel weer rond, de wereld draait op dit moment niet
langer (alleen) om geld, maar ook om mondkapjes. En wie écht geld heeft zit in zijn corona-bunker.
Staat er zoiets ook niet vlak bij ons terrein?
Tot zover. Blijf allen sterk en gezond en hopelijk tot gauw weer.
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