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De Filipijnen
gië, maar daar wonen wel drie
keer minder mensen.’
De overheid in Peru maakt
zich sterk dat tegen juni iedereen zal zĳn ingeënt. ‘Er wordt
vooral ingezet op het Chinese
en het Engelse vaccin’, zegt
Dirk, die hoopt dat internationaal reizen snel weer mogelĳk
zal zĳn.

LOEIENDE SIRENES

Dirk vanuit hoofdstad Lima.
‘We waren dan ook een van de
eerste landen die een mondmaskerplicht invoerden.
Kinderen mochten niet buiten
en iedereen mocht maar vĳfhonderd meter van huis. Alle
onderwĳs verliep in 2020 digitaal. Sinds november mag er
opnieuw meer en zĳn bĳvoor-

DIRK JORIS

‘Sinds november
mag er meer in
Peru. De restaurants
zijn open en we
mogen weer buiten.
Maar de cijfers
stijgen nu wel...’
beeld de restaurants weer open.
Thuiswerk is niet verplicht
maar de meesten doen het wel.
En er geldt een avondklok vanaf 23u.’
Aan opgelegde bubbels
wordt echter nauwelĳks gehoor
gegeven. ‘Feesten in grote
groep mag nochtans niet. In
bars moet je je masker ophouden en wordt je temperatuur
opgenomen. De cĳfers stĳgen
ook weer. We zitten nu op
2.000 besmettingen per dag,
ongeveer evenveel als in Bel-

Alex Mensaert (49) verblĳft
sinds twee jaar op de Filipijnen,
maar hĳ zou er liever vandaag
dan morgen weggaan. Hĳ is
minder mobiel en heeft hulp
nodig. De strenge lockdown,
die nu al bĳna een jaar aanhoudt, hangt hem dan ook de
keel uit.
‘Wie de mondmaskerplicht
niet respecteert, riskeert een
boete van drieduizend Filipĳnse peso, omgerekend vĳftig
euro’, zegt Alex. ‘Voor velen
hier is dat een half maandloon.
Onderwĳs wordt enkel nog op
afstand gegeven. Cinema’s en
kerken blĳven gesloten. Winkels mogen openen maar de
meeste zĳn dicht omdat er
geen klanten meer komen.
Vakantieresorts bruisten ooit
van leven maar mogen nu
praktisch niks meer organiseren. Een samenscholingsverbod is er nochtans niet. Mensen mogen op bezoek bĳ
elkaar, maar durven vaak niet
vanwege de avondklok. Om
22u beginnen de sirenes te
loeien om de avondklok aan te
kondigen.’
Palawan, het paradĳselĳke
eiland waar Alex woont, is
officieel coronavrĳ. ‘Maar van
vaccineren wordt nauwelĳks
werk gemaakt,’ zucht hĳ. ‘Door
de crisis is alles ook duurder
geworden. De prĳzen voor
huurwoningen schieten de
hoogte in, en na de coronaepidemie volgt de depressieepidemie. Het is moeilĳk voor
iedereen.’ n

Volgens het Crisiscentrum
behoort de parking tot de
locatie van het restaurant.

‘Het zal u misschien
verbazen, maar dit heeft
nooit gemogen’
Het lokt verontwaardigde
reacties uit: wie z’n
afhaalgerechten op de
parking van het restaurant
in de knusheid van z’n eigen
mobilhome opeet, riskeert
een boete van 250 euro.
Maar ook wie geen camper
heeft, kan getroffen worden
door dit reglement. Want
een hamburger verorberen
op de parking van een
fastfoodzaak mag óók niet.

TEKST: GUY VAN GESTEL

‘Door de crisis is het leven op de
Filipijnen een pak duurder geworden’, zegt Alex Mensaert.

‘De parking behoort, net als
het terras, tot de locatie van
het restaurant.’ Zo luidde de
verrassende uitleg van het
Crisiscentrum op de vraag
waarom het verboden is om
afhaalgerechten op de parking van een restaurant op
te eten. Ook al doe je dat op
een coronaveilige manier, in
de afgescheiden ruimte van
je eigen camper of auto. Op
een openbare parking wat
verderop, mag het wél.

FRITUREN
In de opschudding die hierop
ontstond, nam onze redactie

contact op met het Crisiscentrum zelf. Want hoe zit
het dan bij fastfoodketens of
frituren? ‘Daar gelden dezelfde regels’, zegt Yves Stevens
van het Crisiscentrum. En hij
had nóg een verrassing in
petto. ‘Het zal je misschien
verbazen, maar afhaalgerechten op de parking van de
zaak opeten, heeft nooit
gemogen. Of het nu gaat om
een driesterrenmenu of frietjes, dat maakt geen verschil:
als je gerechten beschouwd
worden als ‘takeaway’, mag
het niet.’

JURIDISCH KADER
Dat heeft alles te maken met
het juridische kader van
takeaway, legt hij uit. ‘De wet
omschrijft takeaway als gerechten die niet op locatie
worden genuttigd. En aangezien het ministerieel besluit
zegt dat alleen takeawaymaaltijden toegelaten zijn, is
het bijgevolg niet toegelaten
je frietjes of hamburger op
de parking van de zaak te
eten.’ n KAV
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