ALI DURAN
Ali houdt een oogje in het zeil.

Hoe beleef jij deze dagen, Ali? Heb je de indruk dat Tennodenaars de spelregels
respecteren?
Ik schat dat 80 à 90% de regels respecteert, of tenminste toch wat de volwassenen vanaf 30
à 40 jaar betreft. Bij jongeren zie ik toch andere dingen. Pas op: bij de apotheek en in de
supermarkt zie ik ze wel afstand houden tegenover anderen, maar over het algemeen gaan
ze er toch minder strikt mee om vind ik.
Heb je weet van hippe lockdownfeestjes?
Voor zover ik weet, niet nee. Maar wees gerust dat, mocht ik alsnog te weten komen dat er
ergens een feestje gaande is, dan licht ik de politie in, gegarandeerd!
Hoe zit dat met verschillende generaties die samenwonen?
Het is niet altijd mogelijk om dit te doen, maar er zijn gezinnen die het zich kunnen
veroorloven om ouders, kinderen en grootouders elk een verdiep toe te kennen.
Is er paniek?
Kijk, ik zie Tennodenaars over het algemeen dan wel afstand houden, maar de sociale
contacten zijn daardoor drastisch ingeperkt en da's voor velen een drama. Natúúrlijk is er
paniek, wat had je gedacht? Mensen met long- en hartproblemen en kankerpatiënten zijn
doodsbang voor dit virus. Mijn vrouw en ik hebben ook een medische achtergrond met
ernstige aandoeningen, dus reken maar dat het ons moeite kost kalm te blijven.
Kan je het enigszins positief noemen dat er nu amper autoverkeer is in het anders
megadrukke Sint-Joost?
De straten zijn inderdaad rustig en het kan best zijn dat dat minder luchtvervuiling met zich
meebrengt, maar eerlijk gezegd is dat het laatste mijner zorgen. Waar ik voor vrees zijn de
economische gevolgen en hoe kan het ook anders, onze gezondheid. Zie je, dit is oorlog en

we moeten echt thuis blijven om ons en anderen te beschermen tegen dit virus. Een
geneesmiddel vinden is nu het belangrijkste.
Ten Noey is al een hele tijd gesloten. Merk je een wezenlijk verschil met hoe het was, vóór
Corona?
Zeg dat wel. Ik zie regelmatig wat arbeiders bij jullie passeren om jullie verbouwingen af te
werken, maar afgezien daarvan? Geen beweging, niks. Hoe dan ook: pas goed op jezelf,
sterkte en tot binnenkort.

