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Geachte lezers,

Hamsterennnnnn

Ik hamster
Wij hamsteren
Wij hebben gehamsterd
Na het hamsteren gooien we alles weg

Het zou toch erg triest zijn als de
hamster in zijn kooi het loodje legt
bij gebrek aan hamstervoedsel.
Iedereen die nu zijn inkopen gaat doen maakt de kans voor lege
schappen te komen staan. Dat komt door de hamsterwoede die
is ontstaan door het Coronavirus. De winkels zijn bijzonder druk
bij de kassa’s en dat is nu ook niet bevorderlijk voor de algemene
gezondheid van Nederland in strijd met de verspreiding van het
Corona- of welk ander virus dan ook. Er wordt van allerhande
producten gehamsterd en het toiletpapier en desinfecterende
zeep zijn geloof ik de meest voorkomende hamsterproducten.
Ook blikvoer en pasta’s gaan als zoete broodjes over de toonbank.
Wij zijn even bij twee verschillende groothandels geweest in de
regio Utrecht en ook daar zijn lege schappen te zien maar vind
zijn oorzaak aan te weinig personeel die niet alles kan bijvullen
op dezelfde dag. Natuurlijk zijn er ook producten gewoon op zoals
gist voor het maken van brood bij twee grootgrutters in Maarssen
maar dat is er maandag weer. Dan dus maar vroeg op om te
scoren en niet voor het hamsteren maar gewoon omdat het nodig
voor het bakken van brood wat we al jaren hebben gedaan. Maar
alle producten zijn nog steeds gewoon verkrijgbaar in de winkels
dus hamsteren is misschien wat overdreven en niet nodig.

Twee punten van aandacht:

1. Wat wordt er straks weggegooid van overbodig eten als
de datum verloopt van bijvoorbeeld een blikje soep;
2. Komt bij mij ook de vraag op of er ook voor onze
huisdieren hamsteren of laten we die gewoon barsten als
het er op aan komt.

Wat wel een redelijk probleem aan het worden is en dat is
zeker zorgwekkend, is de verdraagzaamheid van de
mensen onder elkaar. De lege schappen, het niet verkrijgen
van producten en de lange wachtrijen voor de kassa waar
het maar niet opschiet in een wereld waar alles snel moet
gaan. Ruzie op parkeerplaatsen, in het verkeer, we
verdragen elkaar niet meer en die schade aan mensen gaat
wel wat langer duren dan het Coronavirus.
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