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Dirk vanuit hoofdstad Lima. 
‘We waren dan ook een van de 
eerste landen die een mond-
maskerplicht invoerden. 
Kinderen mochten niet buiten 
en iedereen mocht maar vĳ f-
honderd meter van huis. Alle 
onderwĳ s verliep in 2020 digi-
taal. Sinds november mag er 
opnieuw meer en zĳ n bĳ voor-

beeld de restaurants weer open. 
Thuiswerk is niet verplicht 
maar de meesten doen het wel. 
En er geldt een avondklok van-
af 23u.’ 

 Aan opgelegde bubbels 
wordt echter nauwelĳ ks gehoor 
gegeven. ‘Feesten in grote 
groep mag nochtans niet. In 
bars moet je je masker ophou-
den en wordt je temperatuur 
opgenomen. De cĳ fers stĳ gen 
ook weer. We zitten nu op 
2.000 besmettingen per dag, 
ongeveer evenveel als in Bel-  TE
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DIRK JORIS
‘Sinds november 
mag er meer in 

Peru. De restaurants 
zijn open en we 

mogen weer buiten. 
Maar de cijfers 

stijgen nu wel...’   

gië, maar daar wonen wel drie 
keer minder mensen.’ 

 De overheid in Peru maakt 
zich sterk dat tegen juni ieder-
een zal zĳ n ingeënt. ‘Er wordt 
vooral ingezet op het Chinese 
en het Engelse vaccin’, zegt 
Dirk, die hoopt dat internatio-
naal reizen snel weer mogelĳ k 
zal zĳ n. 

 LOEIENDE SIRENES 
  Alex Mensaert  (49) verblĳ ft 

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 bĳ na een jaar aan-
houdt, hangt hem dan ook de 
keel uit. 

 ‘Wie de mondmaskerplicht 
niet respecteert, riskeert een 
boete van drieduizend Filipĳ n-
se peso, omgerekend vĳ ftig 
euro’, zegt Alex. ‘Voor velen 
hier is dat een half maandloon. 
Onderwĳ s wordt enkel nog op 
afstand gegeven. Cinema’s en 
kerken blĳ ven gesloten. Win-
kels mogen openen maar de 
meeste zĳ n dicht omdat er 
geen klanten meer komen. 
Vakantieresorts bruisten ooit 
van leven maar mogen nu 
praktisch niks meer organise-
ren. Een samenscholingsver-
bod is er nochtans niet. Men-
sen 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 paradĳ selĳ ke 
eiland waar Alex woont, is 
o�  cieel coronavrĳ . ‘Maar van 
vaccineren wordt nauwelĳ ks 
werk gemaakt,’ zucht hĳ . ‘Door 
de crisis is alles ook duurder 
geworden. De prĳ zen voor 
huurwoningen schieten de 
hoogte in, en na de corona-
epidemie volgt de depressie- 
epidemie. Het is moeilĳ k voor 
iedereen.’  n

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

De Filipijnen

 ‘Het zal u misschien
verbazen, maar dit heeft 

nooit gemogen’ 

 ‘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 
a� aalgerechten op de par-
king 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 Crisis-
centrum zelf. Want hoe zit 
het dan bij fastfoodketens of 
frituren? ‘Daar gelden dezelf-
de regels’, zegt Yves Stevens 
van het Crisiscentrum. En hij 
had nóg een verrassing in 
petto. ‘Het zal je misschien 
verbazen, maar a� aalge-
rechten op de parking van de 
zaak opeten, heeft nooit 
gemogen. Of het nu gaat om 
een driesterrenmenu of friet-
jes, 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 ge-
rechten die niet op locatie 
worden genuttigd. En aange-
zien het ministerieel besluit 
zegt dat alleen takeaway-
maaltijden toegelaten zijn, is 
het bijgevolg niet toegelaten 
je frietjes of hamburger op 
de parking van de zaak te 
eten.’    n KAV

Het lokt verontwaardigde 
reacties uit: wie z’n 

a� aalgerechten 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 getro� en worden 
door dit reglement. Want 

een hamburger verorberen 
op de parking van een 

fastfoodzaak mag óók niet. 

OOK FASTFOODRESTAURANTS VALLEN 
ONDER HET VERBOD OM TAKEAWAY OP 
DE PARKING TE NUTTIGEN
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Volgens het Crisiscentrum 
behoort de parking tot de 
locatie van het restaurant. 

138_GPV1QU_20210126_DAZHP_00_Belgen.indd   141 22/01/21   16:40


