
Portiekgesprek  
In gesprek met de bewoners van de Dapperbuurt   

Kunt u uzelf even kort voorstellen?  
Ik ben Carla Kuit, ik woon hier ongeveer 40 jaar. Ben 
gepensioneerd en heb gewerkt in de jeugdhulpverlening.  

Heeft u de buurt zien veranderen doordat mensen gedwongen 
thuis zitten?  
Ik heb geen enkel idee of mensen gedwongen thuis zitten. Alleen bij 
vrienden van mij, maar dat is niet in de Dapperbuurt. Nee hoor, ik 
heb dat niet gezien. 

Dus als ik het goed begrijp, gaat uw omgeving nog veel naar 
buiten?  
Nou, wat het punt is, ik heb een volkstuin hier vlakbij en daar zijn we allemaal heel blij mee. Dat is een verlengstuk van 
ons huis, dus dan zijn we toch thuis en toch lekker buiten. Hier kunnen een heleboel mensen elkaar ontmoeten. Met een 
nette afstand. Ik voel me helemaal niet zo opgesloten thuis en de mensen die ik ontmoet ook niet. 

Dat doet ons goed om te horen. Dus er zijn niet veel veranderingen in uw leefwereld?  
Nee. Wel wat hoor. Mijn reguliere vrienden, m’n oude vrienden, die heb ik nu een hele tijd niet gezien. M’n zus ook 
niet, die woont in Drenthe. Maar goed, we hebben andere vormen van contact natuurlijk. 

Maar als u bijvoorbeeld hier de markt opgaat, zijn er amper veranderingen dan voor de corona crisis?  
Ja, de markt is natuurlijk heel anders. Alleen die etenskramen zijn er. Alle andere kramen zijn weg. Maar dat raakt me 
niet zo. 

Dus in uw leven is er niet heel veel veranderd. De sociale contacten zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Nou zijn 
er ook bepaalde mensen in de buurt die minder sociale contacten hebben en verkeren meer in eenzaamheid. 
Heeft u het idee dat hier in de buurt genoeg voor gedaan wordt?  
Dat weet ik niet. Ik ken die mensen niet. Niemand kent die mensen, anders waren ze niet zo eenzaam. Dus ik weet ook 
niet hoe het met ze gaat. Ik zie wel overal steeds dingen opgehangen met telefoonnummers, waarop staat dat je kan 
bellen of dit en dat… Dus als deze mensen wel eens de straat op komen en ze lezen de krant dan kunnen ze op een 
aantal mensen beroep doen die voor ze klaar staan. Maar ik weet verder niet hoe dat loopt… 
  
Is er iets wat u graag zou willen meegeven aan uw mede buurtbewoner in deze tijd?  
Ach, wat iedereen zegt, hè? Let een beetje op elkaar en wees aardig voor elkaar. Want je weet niet wat een ander 
meemaakt. Maar dit is niet iets van alleen deze tijd, dat mag van mij altijd wel. 
  
Daar sluiten wij ons bij aan. Dank u wel! 


