
Portiek gesprek 
In gesprek met de bewoners van de Dapperbuurt  

Zou je jezelf kort kunnen voorstellen? 
Ik ben Abelo Kneulmano, 21 jaar en ik werk als vinyl cutter bij Vinylify. 

Hoelang woon jij al in Amsterdam Oost?  
Ik woon hier nu 6 maanden. 

Op wat voor manieren heb je de buurt zien veranderen sinds iedereen gedwongen zoveel thuis zit?  
Er zijn minder mensen op straat, maar de mensen die er zijn (voor een wandeling o.i.d) lijken meer ontspannen. 

Zie je deze veranderingen als positief of negatief?  
De hele crisis zelf is natuurlijk iets wat ik liever niet had zien gebeuren, maar ik denk dat het de moderne mens veel kan 
leren. Ik zie het als een goede kans om te reflecteren op wat wat je een gevoel van zingeving brengt en hoe je hier ná de 
crisis bedachtzamer naar kan handelen door je leven anders in te richten. 

En als we focussen op de sociale contacten tussen de 
buurtbewoners; heb je hier verandering in gezien?  
Ik merk dat de meeste mensen in mijn buurt afstand proberen te 
houden tijdens een gesprek, maar inmiddels begint iedereen letterlijk 
en figuurlijk met het zoeken van meer toenadering. 

Voor sommige mensen is de situatie rondom sociale contacten en 
veel thuis zitten eigenlijk niet zo heel veel verandert. Zij leven 
altijd al in een semi isolement, met weinig sociale contacten. Hoe 
denk je hierover?  
Na de start van de “intelligente quarantaine” was dit eigenlijk een van 
mijn eerste zorgen. Hoe gaan mensen met mentale problemen, sociaal 
geïsoleerde en minder bedeelde hier mee om? Ik denk dat de 
quarantaine, ook al was deze in het begin nodig, de kloof tussen deze 
mensen en de samenleving alleen maar vergroot. 

Vind je dat wij als burgers genoeg voor deze mensen doen? Wat 
denk je dat de gemeente doet voor deze groep mensen?  
Over het algemeen denk ik dat dat niet gebeurt, maar ik heb een aantal 
mooie initiatieven gezien die juist door de quarantaine tot stand zijn 
gekomen. Ik denk dat het belangrijk is om juist na de quarantaine, 
wanneer dingen weer een beetje ‘normaal’ beginnen te worden, te 
blijven zorgen voor aandacht en initiatieven die sociaal geïsoleerde 
mensen kunnen helpen. 

En is er iets wat je graag meegeeft aan je mede buurtbewoner?  
Houd afstand maar blijf om je heen kijken. En gebruik de extra vrije tijd die je hebt om andere mensen te helpen. 

Bedankt Abel!


