
Kris Van Goethem – Vlaams ondernemer in China 

“Leven in harmonie met de Chinezen is de enige manier om hier te overleven.  Als dat niet lukt, is 
het beter te vertrekken.”  

 

 

  
Wie of wat heeft jou in China gebracht?  
Mijn studies sinologie in Leuven. Het leek me logisch om daarna naar China te vertrekken.  De 

eerste keer was in 1990.  Maar het is pas sinds 2006 dat ik echt in China woon.  Mijn vrouw is 

van Guilin, ik kreeg een aanbieding om in Hong Kong te gaan werken, en we zijn toen vertrokken 

uit Parijs.  In 2008 zijn we dan verhuisd naar Beijing, en in 2016 naar Shanghai, waar we nu 

wonen. 

  
Wat heb je geïnvesteerd als voorbereiding op je vertrek naar China? 

Niets specifieks. 

 

Welke Chinezen mogen aanschuiven aan een door jou aangeboden Chinees banket? 

Al mijn vrienden uit de reiswereld van over gans China met wie ik al 10-15 jaar samenwerk, en 

natuurlijk mijn schoonfamilie. 

 
Wat is de belangrijkste les die Chinezen jou geleerd hebben? Geduld hebben. 
 
Wat is je favoriete plek in China? De stad Guilin. 

 

Voor welke eigenschap van Chinezen heb je grote bewondering? Geduld, blindelings 

opvolgen van maatregelen en instructies van de regering. 

Wat vind jezelf je meest uitzonderlijke prestatie in China? Mijn bijdrage in de Sport Events 

business. 

Hoe wil je in China herinnerd worden? Als een buitenlander die half Chinees is geworden en 

volledig is geïntegreerd in de lokale gemeenschap. 

 

Wat ben je China verschuldigd? Voor mijn schoonfamilie zorgen. 



 

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

Absolute vrijheid. 

 

Wat was je moeilijkste moment in China tot nu toe? Zonder twijfel, de huidige crisis. 

 

Aan welke verleiding kan je in China niet weerstaan? 

De schoonheid van de vrouwen. 

Wat wil je nog realiseren in China? Grote sportevenementen mee helpen organiseren. 

 

Als je in China 10 jaar verder kijkt, wat zie je? 

Vervroegd pensioen? 

 
Wat betekent voor jou ‘Chinability’ m.a.w. door welke aanpak, ingesteldheid, slaag je erin 

om samen te leven met de Chinezen?  
Leven in harmonie met de Chinezen is de enige manier om hier te overleven.  Als dat niet lukt, is 

het beter te vertrekken.  We hebben soms meningsverschillen (zowel cultureel als principieel), 

maar al bij al blijft China toch een geweldig land om te leven, vooral als je de taal spreekt en de 

business cultuur kent! 

 
 

Kris Van Goethem is een Vlaams ondernemer in China, gespecialiseerd in de organisatie van grote sportevenementen. 

 


