Het onbekende land
Toen ik de mogelijkheid kreeg om (als niet-lions lid) deel te nemen aan dit geweldige
uitwisselingsproject sprong ik zowat een gat in de lucht. Ik wilde graag naar een ‘onbekend
land’. Een land waar je niet iedere zomer standaard naar toe gaat met je familie. Ik koos dan
ook voor Japan en Canada. Helaas bleken deze twee bestemmingen al vol te zijn en kreeg ik
opnieuw de kans om een keuze te maken. Tot mijn grote vreugde stond China bij de nieuwe
keuzes. Ik was meteen verkocht. Mijn reis ging naar Peking, China.
Daar begon mijn avontuur dan. Ik moest een brief over mezelf schrijven en die werd
opgestuurd naar een organisatie. Twee weken voor vertrek kreeg ik een mail met daarin de
informatie van mijn gastgezin. Omdat zo ongeveer elke sociale media in China verboden was
ging het contact wat moeilijk. Mailtjes werden afgewezen en Facebook en WhatsApp zijn
verboden. Maar na een aantal keer proberen kreeg ik dan eindelijk respons. Ze keken er
enorm naar uit om mij te ontmoeten en dit gevoel was zeker wederzijds. De dagen voor
vertrek heb ik me bezig gehouden met onder andere mijn koffer in te pakken maar ook
belangrijke zaken te regelen zoals een visum, VPN (zodat ik nog een enkel contact met het
thuisfront kon onderhouden) enz.
Op 29 juli 2017 was het eindelijk zo ver. Toen ik eenmaal op het vliegveld stond kreeg ik toch
wel kriebels in mijn buik. Ik had er zoveel zin in. Ik zag een beetje op tegen mijn vlucht. Deze
duurde namelijk meer dan 9 uur maar het viel enorm mee. Ik vloog met KLM dus de
gesprekken met de stewardessen waren gelukkig in het Nederlands daar heb ik ook dan ook
goed van genoten want de aankomende drie weken heb ik geen woord Nederlands
gesproken. Na een lange vlucht was ik dan eindelijk in China beland. Mijn eerste indruk: wat
een boel mensen. Echt waar, overal krioelde het van de mensen die in het Chinees tegen
elkaar aan het schreeuwen waren. De eerste dag heb ik een zekere cultuurschok ondergaan.
Ik had een jetlag, het was er enorm warm en kreeg dan ook nog warm water te drinken want
ja, warm water is goed voor je lichaam het is veel beter dan koud water, mogen we de
chinezen geloven. Ik wist me geen raad met de airco aangezien alles in het chinees
beschreven stond. Dat kan ik nu al zeggen; na deze reis kan ik nog steeds geen woord
chinees. Oké dat is misschien gelogen, nihao is het enige woord dat me is bijgebleven. Maar
nadat ik de eerste nacht, soort van, had overleefd gingen we de volgende dagen enorm veel
bezoeken.
Ik verbleef eerst een week in mijn gastgezin. Omdat chinezen ontzettend hard en veel
werken hadden ze aan een goede vriendin gevraagd of die mij wilde begeleiden. Het was
een ontzettend lief en leuk meisje, ze was pas 23 jaar en sprak amper Engels. Daar zie je al
de eerste ontwikkeling die China in korte tijd heeft doorgemaakt. Een meisje van 23 kreeg
dus 8 jaar geleden gebrekkig Engels op school terwijl de zoon van mijn gastgezin die 7 jaar is
al vloeiend Engels sprak. Ze vertelde me dat chinezen tegenwoordig zo goed Engels leren om
in het bedrijfsleven te kunnen meedoen en te kunnen samenwerken met internationale

bedrijven. Er werd zelfs al op de peuterspeelzaal Engelse les gegeven. De Engelse taal is de
afgelopen paar jaar zo erg opgekomen in China dat de regering had gezegd dat ze daar maar
eens wat in moeten verminderen en zich ook goed moeten richten op hun eigen volkstaal,
Chinees waar immers enorm veel dialecten van zijn. Mensen in verschillende regio’s zelfs al
binnen Peking zelf, kunnen elkaar soms niet begrijpen. De eerste week in mijn gastgezin
hebben we enorm veel verschillende plekken bezocht. Elke dag gingen we om half 8 de deur
uit nadat we een stevig chinees ontbijt hadden gegeten dat bestond uit eieren, noedels en
aparte groenten zoals een lotus bloem of de bladeren van een soort bleekselderij.
Ik heb bijvoorbeeld de Temple of Heaven bezocht en de Verboden stad.

Temple of Heaven

De verboden stad

Van al dat wandelen en bezoeken kreeg ik dorst en honger dus besloten we een ijsje te
kopen bij een ouderwets kraampje op straat. Zelfs hier kon je betalen met WeChat. Dit is
een app waarmee je kunt betalen maar ook kunt appen.

Officieel is er geen geloof toegestaan in China, dat was ook de reden dat mijn gezin geen
geloof had. Zij vertelde mij dat tegenwoordig de Chinezen zo hard werken en zo erg bezig
zijn met het opklimmen op de wereldmarkt dat ze niet echt de tijd en wil hebben om in iets
of iemand anders te geloven dan zichzelf. Dit was de visie van mijn gastgezin. Toch zag ik bij
verschillende tempels mensen die aan het bidden waren. Dat deden ze door knielend voor
een boeddha te zitten en door wierrook op te steken.

China is economisch enorm gegroeid in korte tijd en dat zag je echt in alles. De enorme
skyline, ontzettend veel hoge gebouwen, dikke auto’s reden er rond, allemaal zakenmannen
in kostuum of vrouwen in zakelijke jurken. Iedereen was continu bezig met zijn werk. Aan
het bellen of mailtjes versturen tegelijkertijd als ze liepen. Elke ochtend nemen ontzettend
veel mensen de metro om op het werk te komen. Mijn gastgezin gaf een verklaring voor
deze enorme economische opkomst. Jaren lang hebben Chinezen in armoedige
omstandigheden gewoond en nu ze door beter onderwijs en meer opengesteld te zijn voor
andere landen zo’n economische groei hebben doorgemaakt wil iedereen die kan hier van
profiteren. Ze zeiden dan ook dat dit voor hen de kans was om in korte tijd enorm veel geld
te verdienen zodat ze in een fatsoenlijk huis kunnen wonen en dat hun kinderen later ook
kunnen studeren.
Over dat studeren gesproken, kinderen worden daar tot het uiterste gedreven om goede
punten te halen. Ik was bij een gezin op bezoek die hun drie jarige kind achter de laptop
zetten en daar Engelse les kreeg en les in rekenen. Hier in Nederland worden de eerste
woordjes Engels pas geleerd als je 10 bent. Maar tegenover die rijkdom en de welvaart is er
nog steeds een groot deel in China die in enorme armoede leeft. In de stad Peking viel het
wel mee omdat het een wereldstad is maar op het platteland moet het nog steeds
verschrikkelijk zijn. In de ‘Hutong’ kon je nog de traditionele woonwijken van Peking zien.
Daar kwam je wel een enorme armoede tegen. Kleine huizen, slechte hygiëne, stukken die
braak liggen etc. We werden hier met een riksja, dit is een fiets met een zitgedeelte erachter
rondgefietst door de Hutong.

Een traditie die natuurlijk niet weg te denken is uit de Chinezen cultuur is toch wel de
Chinese thee. Ik kreeg in het Nationaal Chinees Museum (wat veel te groot was om in een

dag helemaal bezocht te krijgen) een theecursus. Hier lieten ze me zien hoe je op
traditionele wijze thee bereid, ook mocht ik het zelf proberen. Dit was erg leuk. Ik dronk
thuis ook elke ochtend en avond thee. In het gastgezin lieten ze de theeblaadjes los in het
water rond zweven het was nog een hele opgave om die blaadjes niet in je mond te krijgen.

Er heerste altijd een hele gemoedelijke sfeer. Mensen die in parken samen aan het dansen
of zingen waren was de normaalste gang van zaken. Midden op straat een potje dammen
was dan ook een van de dingen die de oudere mensen bezig hield. Ik heb me ook nooit op
straat onveilig gevoeld. Wat zag Peking er ook mooi uit met de lampjes die aangingen
wanneer het donker begon te worden.

Een bezoek aan het Olympisch stadion kon ook niet gemist worden. In peking zijn in 2008 de
Olympische spelen gehouden. Het Olympisch stadion was mijn laatste bezoek voordat ik
naar het kamp ging. Ik heb de highlights van mijn eerste week hierboven besproken maar
heb nog veel meer bezocht en gedaan maar dan wordt dit reisverslag wel heel lang. Terug
komend op het Olympisch stadium, het bestaat uit twee gebouwen: één gebouw dat alleen
bestemd is voor de watersporten en één gebouw dat bestemd is voor alle andere sporten.
De gebouwen hebben in het donker een hele mooie kleur vandaar dat we ze zowel in het
licht als in het donker hebben gezien. Ze noemden het stadion ‘het vogelnest’ omdat het
hier wat van weg heeft.

Na een week enorm veel bezocht te hebben ging ik een week naar het kamp. Ik zat in een
relatief klein kamp met maar 10 mensen. Ze kwamen uit Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk,
Hongarije en Italië. We verbleven in een legerplaats. Hier werden ook nog mensen opgeleid
om in het leger te gaan. Er verbleef een groep kinderen van rond de 8 jaar die daar ook in
training zaten. Elke ochtend om 6 uur werden die met een fluitje gewekt en gingen ze
beginnen met de training. Wij sliepen met zessen op een kamer. We sliepen op primitieve
bedden maar dat maakte het juist allemaal zo leuk. Echt een ervaring apart.
Misschien wel de mooiste ervaring van mijn hele reis was het bezoek aan de Chinese muur,
wat was dit prachtig. We hebben de muur eerst beklommen wat echt een uitputtende
wandeltocht was maar dit was het helemaal waard. In het begin kon je nog niks zien omdat
de bomen te hoog waren maar boven aangekomen had je een prachtig uitzicht.

Na een kei leuke week in het kamp te hebben gehad, waar ik weinig foto’s van heb omdat ik
daar niet veel aan heb gedacht omdat het zo leuk was, ging ik weer terug naar mijn
gastgezin. Omdat wij met zo’n kleine groep waren hebben we nog heel goed contact
gehouden en hebben we de laatste week nog elke dag met elkaar afgesproken. Zo zijn we
naar een kunstarea geweest en zijn we met de volledige groep nog naar een optreden
geweest dat werd gegeven door blinden en doven.

