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Chinable  EVA VERSTRAELEN - Vlaams FIT vertegenwoordiger in Guangzhou 

 

 ‘Geduld en respect zijn absolute vereisten om zich in 

China goed te voelen.’  

 

1. Wie of wat heeft jou in China gebracht? 
Tijdens mijn eerste verblijf in China van 2006 tot 2010 was ik door de FOD Buitenlandse Zaken als 

Consul uitgezonden naar onze Belgische Ambassade in Beijing. Sinds juli 2020 ben ik in mijn  nieuwe 

functie als Economische Vertegenwoordiger van Vlaanderen op post in Guangzhou. 

 

2. Wat is de belangrijkste les die Chinezen jou geleerd hebben? 

Dat het van belang is alles in evenwicht te houden in het leven, of het nu gaat om natuurbehoud, de 

balans tussen werk en ontspanning of de combinatie van ingrediënten in een gerecht…  

 

3. Wat is je favoriete plek in China? 
Te veel om op te noemen en ongetwijfeld nog veel meer om te ontdekken. 

 

4. Waar in de Chinese grootstad vind je rust? 

In de prachtige parken met brugjes, vijvertjes en zoveel onverwachte hoekjes en kantjes. 

 

5. Wanneer voelde je jou in China het meest gênant? 

Telkens wanneer Westerlingen voor de zoveelste keer de fatale fout maken om een Chinees in het 

gezelschap van anderen gezichtsverlies te laten leiden. 

 

6. Voor welke eigenschap van Chinezen heb je grote bewondering? 
Voor hun volharding, doorzettingsvermogen en zin voor discipline. 

 

7. Hoe wil je in China herinnerd worden? 

Als een vriend. 

 

8. Is er iets dat je in jouw leven in China echt mist? 

Een vers donker brood van de bakker om de hoek, met een krokante korst en veel graantjes. 

 

9. Aan welke verleiding kan je in China niet weerstaan? 

Aan de heerlijke geroosterde zoete aardappels die op straat verkocht worden… de perfecte 

tegenhanger van onze Belgische frietjes ! 

 

10. Wat betekent voor jou Chinable m.a.w door welke aanpak, ingesteldheid, slaag je 

erin op een harmonieuze manier samen te leven met de Chinezen? 
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Boven alles een openheid voor andere culturen en het besef dat de Chinese cultuur écht wel in alle 

aspecten van het leven verschilt van de onze. Geduld en respect zijn absolute vereisten om zich in 

China goed te voelen en pijnlijke misverstanden te vermijden. 
 

Eva Verstraelen is Flanders Investment & Trade (FIT) vertegenwoordiger in Guangzhou. Als kenniscentrum voor internationaal 

ondernemen, helpt FIT de ambities van de Vlaamse ondernemer in het buitenland waarmaken. www.flandersinvestmentandtrade.com  

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/

