
Op verzoek een stukje over hoe wij de Corona Crisis In Spanje beleven. 

 

Wij hoorden van de eerste maatregelen die in Spanje getroffen werden op 

vrijdag 14 maart jl. Dit betrof een volledige "lock down" van geheel Spanje. 

 

Spanje riep toen de Noodtoestand uit waardoor men per Regio maatregelen kan 

treffen. Dit was eerst tot 31 maart. Is in later instantie verlengd tot 

12/15 april. 

Madrid en ommelanden is het zwaarst getroffen, verreweg de meeste 

besmettingen, ziekenhuis opnames en doden. Later kwam daar ook de regio 

Catalonie , m.n. omgeving Barcelona bij. 

In ons gebied (Región de Murcia) is het daarom zo streng omdat men de 

Madrilenen - die hier veelal een zomerhuis hebben - willen weren. De 

maatregelen houden ook in dat alle stranden, parken, hotels, campings, 

restaurants en bars gesloten zijn. Daar wordt op gecontroleerd en zonodig 

boetes uitgedeeld. 

In de eerste 2 weken, hebben vele Nederlanders waaronder vrienden en 

kennissen, de terugtocht naar Nederland gemaakt, soms halsoverkop omdat 

campings en hotels gesloten werden.  

We hoorden soms van controles aan de grens (speciale vergunning nodig voor 

Franrijk). Toch heeft men onderweg ook veel begrip en vriendelijkheid 

ervaren, melden vrienden. Allerlei voorzieningen als campings, hotels, 

restaurants en bars (sanitaire voorzieningen) onderweg zijn gesloten. Alleen 

de tankstations zijn open, veelal onbemand, betalen met Credit Card.  

Anderen probeerden per vliegtuig terug te keren naar Nederland, chaos op de 

luchthaven van Alicante. Ambassade in Madrid biedt gestrande reizigers hulp, 

speciale vluchten vanuit Spanje naar Nederland. 

Wij leven sinds 15 maart in volledige quarantaine. D.w.z. dat wij ons "erf " 

niet af mogen. Alleen om de eerste levensbehoeften te halen als 

boodschappen. Een keer per week gaat Kees - je mag nl. slechts met 1 persoon 

in de auto- naar de supermarkt. Elise heeft zelf een mondkapje gemaakt 

voor hem. Daar moet hij dan handschoentjes aan en natuurlijk 1 1/2 meter 

afstand houden. De schappen zijn over het algemeen goed gevuld, ook is er 

voldoende vers te krijgen. Betalen met betaalkaart. Onderweg zijn de straten 

van ons plaatsje vrijwel leeg. Thuis eerst handen wassen. 

Sinds maandag 30 maart zijn de maatregelen nog verder uitgebreid, niemand 

mag meer naar zijn werk behalve naar vitale beroepen. In principe tot 12 

april maar de periode kan maar zo opnieuw verlengd worden. Men hoopt dat het 

aantal doden, opnames in IC en ziekenhuis en besmettingen eindelijk eerst 

stabiel wordt en dan gaat afnemen. Dat is tot op heden dus nog niet het 

geval. 

Godzij gedankt voelen wij ons tot nu toe goed. 

Verder ervaren wij veel saamhorigheid van de Engelse - en Nederlandse 

gemeenschap. Met de buren al is het maar "zwaaien " over het tuinhek. Met de 

Nederlandse vrienden vooral per mail en whattsapp. 

Wij worden goed geinformeerd over de situatie door de VvE van ons park, de 

dagelijkse Nieuwsbrief van de site "SpanjeVandaag" en gedeelde informatie 

via de Nederlandse gemeenschap als ook via tv. 

 

Laten we hopen en bidden dat deze pandemie beteugeld kan worden, 

wereldwijd, voor jullie en voor ons.  

 

Kees & Elise Barnhoorn 



 


