
Een (buren) app Posthoorn 21 oktober 2020 

 

Op dit moment staan de kranten vol betreffende het al dan niet ‘laden’ van de corona-app. 

Ik lees juist in de krant dat het op vrijwillige basis is. Logisch natuurlijk, maar gelukkig gebruikt het 

geen persoonlijke data en een gps tracker; dus eigenlijk ‘niet gevaarlijk’, behalve als je app een 

positieve corona persoon detecteert. 

Een goed idee dus, dat uitvoerig getest is en je kunt het veilig gebruiken. Het valt en staat wel met 

dat de positief ingestelde positieve corona-patiënt ook aangeeft positief te zijn! 

 

Toch zijn sommige app-jes zeer waardevol in tegenstelling tot sommige complotdenkers en vaak 

worden ze spontaan bedacht. Tussen ons: een app is simpelweg gezegd een stukje software, dat 

vaak is gericht op een bepaalde toepassing of doel. 

Zo zei een goede kennis van mij, die een fervent wandelaarster is: “Waarom is er geen app, waarop 

je kunt aangeven, dat je bijv. wilt gaan wandelen en iemand zoekt, die deze interesse ook heeft en 

mee wilt lopen?” Een behoefte delen en vragen of iemand dit mee wilt doen of dit ook vindt? 

Eigenlijk in haar simpelheid een briljant idee. Zeker in deze tijd is het juist goed om op afstand van 

elkaar, thuiswerkend, of verplicht in quarantaine zittend, aan te geven wat je wilt delen en/of waar 

je behoefte aan hebt. 

Zoals eerder door mij geschreven, kennen we elkaar steeds minder goed; zelfs als buren! Soms 

spreken we de buren niet eens en staan we gek te kijken als blijkt dat ze al jaren geleden verhuisd 

zijn of nog erger; dood gevonden worden! 

 

Als je al burenschuw bent, allergisch of een andere aandoening hebt, kun je middels de ‘buren-app’ 

toch aangeven wat je wilt. Heb je boodschappen nodig; er zijn altijd wel mensen, die je willen 

helpen en soms zijn het zelfs de buren, die reageren op je verzoek via deze buren-app. 

Kun je moeilijk koken en heb je trek in een lekkere warme maaltijd? Er zijn gelukkig goede 

initiatieven van mensen, die als hobby koken hebben en best weleens voor een ander iets extra’s 

willen koken.Zo kun je ook denken aan samen, wel de gepaste afstand in acht nemend, bewegen of 

sporten. Bewegen door lekker te wandelen of sporten, omdat je een ‘enkel’-tennis-maatje zoekt. 

Samen iets doen is vaak leuker dan in je eentje erop uittrekken, tenzij je dit zelf verkiest natuurlijk; 

niets mis mee en zeer veilig, zolang je maar een mondkapje draagt als je veel mensen tegenkomt. 

Een app dus, die aangeeft waaraan behoefte is of vraagt om iets te delen. Een goed idee, maar we 

moeten hierbij ook denken aan de mensen, die geen app kunnen downloaden.  

Hoe benaderen we hen met hun vragen, wensen of aanbod? 

 

Misschien toch maar een letterlijke buren-app instellen; de afkorting -app- gebruiken als in 

appointment: een afspraak maken, waarbij je letterlijk aanbelt en vraagt of we iets kunnen 

betekenen voor elkaar? 

 

Wel moeten we de minder digitale mens, en ik druk mezelf netjes uit, niet vergeten in de snelheid 

van de ontwikkelingen binnen de digitale wereld, waar zoveel leuks te beleven valt en soms ook 

niet…...  De minder digitale mens heeft in ieder geval geen last van gehackt te worden of van 

phishing of malware of vreemde verzoeken om geld te geven, alsof het familieleden zijn, die ergens 

om verlegen zitten.  

Neen; in sommige gevallen is a-digitaal zijn toch beter, 

maar wel zolang we niet vergeten worden of hen vergeten. 
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