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begonnen. ‘Dit is een van de armste 
landen van Azië’, zegt Maxim. ‘Er 
is gewoon geen geld voor vaccins.’ 

 HOOGSTE ALARMFASE 
 Leven als god in  Zuid-Afrika . Dat 

zou het voor  Koen Roose  (46) moe-
ten zĳ n. Al meer dan tien jaar is 
Koen wĳ nboer in de provincie West-
Kaap, op een uur rĳ den van 

Kaapstad. Tĳ dens ons video-inter-
view zit hĳ  in korte mouwen op zĳ n 
terras, terwĳ l hĳ  ons de prachtige 
wĳ ngaard toont waar zĳ n Spioen-
kop wordt gemaakt. De idylle wordt 
echter verstoord door de Zuid-Afri-
kaanse variant van Covid-19, die 
ook bĳ  ons momenteel lelĳ k huis-
houdt. Net als de Britse variant is 
die veel besmettelĳ ker.  

 ‘Daarom gelden er ook bĳ  ons 
strenge beperkingen’, zegt Koen. 
‘We moeten in onze bubbel blĳ ven, 
niemand geeft elkaar nog een hand, 
alle sportmanifestaties zĳ n verbo-
den, stranden zĳ n dicht, er is een 
avondklok vanaf 21 uur. Kaapstad 
was doods met de feestdagen. Met 
15.000 tot 20.000 besmettingen per 
dag zitten we nog steeds in de hoog-
ste alarmfase. Zelfs nu het zomer is, 
dalen de cĳ fers niet.’ 

 Ook Koens wĳ nhandel komt in 
de problemen. ‘De restaurants zĳ n 
open maar er mag geen alcohol 
worden geschonken’, zegt hĳ . 
‘Mĳ n afzetmarkt is dus geslonken. 
En de volumes van de export blĳ -

ven ook beperkt nu op veel plaatsen 
- zoals bĳ  jullie - de horeca he-
lemáál gesloten is.’ 

 Zorgeloos leven is er momenteel 
dus niet bĳ . ‘Voor een blanke was 
het sowieso al moeilĳ k geworden in 
dit land. Drie jaar geleden zĳ n mĳ n 
vrouw en ik gescheiden. Zĳ  kon het 
leven hier niet meer aan.’ In de 
vaccinstrategie van zĳ n nieuwe 
vaderland heeft Koen geen goed 
oog. O�  cieel is Zuid-Afrika al 
volop aan het vaccineren, maar hĳ  
vreest dat de wĳ dverspreide corrup-
tie nog roet in het eten kan gooien. 

 GEEN CONTROLE 
 Na China was  Thailand  het twee-

de land waar Covid-19 opkwam. 
Toch bleef het met amper 67 coro-
nadoden - op een bevolking van 66 
miljoen - tot dusver aardig gespaard 
van de wereldwĳ de pandemie.  Joan 

Ramakers  (62) heeft sinds zes jaar 
een B&B in het noorden van Thai-
land, op 150 kilometer van de 
hoofdstad Bangkok en niet ver van 
de grens met Cambodja. Daarnaast 
heeft hĳ  een grote fruitboomgaard 
en een winkeltje. Joan is getrouwd 
met Kanya, een Thaise met de Bel-
gische nationaliteit. 

 ‘Tot de zomer gold hier een strikte 
lockdown: scholen en horeca waren 
dicht en de verplaatsingen werden 
beperkt’, vertelt Joan. ‘Da’s nu 
voorbĳ , maar grote bĳ eenkomsten 
van meer dan vĳ ftig man zĳ n nog 
altĳ d verboden en in restaurants 
wordt geen alcohol geschonken. En 
onze B&B heeft natuurlĳ k weinig of 

 TOT          TERRASJES ZONDER MONDMASKER: 
 IN HET         VERRE BUITENLAND DE CORONACRISIS

WIJNBOER KOEN ROOSE 
‘Hier in Zuid-Afrika 

gelden strenge regels, 
zoals een avondklok 

vanaf 21u. Met 20.000 
besmettingen per dag 
zitten we nog altijd in 
de hoogste alarmfase’ 

 Wijnboer Koen Roose 
zit de lockdown 

uit in Zuid-Afrika. 

 Joan Ramakers krijgt 
in zijn Thaise B&B 
geen buitenlandse 
gasten meer. 

In Thailand is 
de strikte 
lockdown 
voorbij. Maar 
grote bijeen-
komsten zijn 
nog altijd 
verboden.

Zuid-Afrika

Thailand
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