
POL CASTERMANS – Sales Director Duvel Moortgat in Beijing  

‘Dat je-m’en-foutisme en hun ongebreidelde motivatie om een beter leven 

te creëren voor hun familie. Daarvoor bewonder ik de Chinezen!’ 
 

 

  

 

  

Wie of wat heeft jou in China gebracht?  
Mijn introductie in China is ooit begonnen met de China reis van Groep T. 

Wat heb je geïnvesteerd als voorbereiding op je vertrek naar China? Geen echte investering voor 

vertrek. Maar wel een jaar Chinese les gevolgd aan een Chinese universiteit. 

Wat is de belangrijkste les die Chinezen jou geleerd hebben? China heeft mij geleerd hoe belangrijk 

goede gastvrijheid is.  

Wanneer voel je jou in China het meest gênant? Als ik een stoffen zakdoek gebruik. 

Voor welke eigenschap van Chinezen heb je grote bewondering? Het je-m’en-foutisme en hun 

ongebreidelde motivatie om een beter leven te creëren voor hun familie. 

 
Wat vind jezelf je meest uitzonderlijke prestatie in China? Mijn vaardigheid in 

de Chinese taal. 

 
Wat ben je China verschuldigd? Dit land dat mij zoveel gegeven heeft, te promoten bij zoveel mogelijk 

personen door China’s positieve punten bij die mensen dik in de verf te zetten. 

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

 
Als je in China 10 jaar verder kijkt, wat zie je? Een land dat er wellicht heel anders zal uitzien dan nu. 

Maar het is moeilijk te zeggen hoe anders dat zal zijn. 

 
Wat betekent voor jou ‘Chinability’ maw door welke aanpak, ingesteldheid, slaag je erin op een 

harmonieuze manier samen te leven met de Chinezen?  
Door onze westerse vooroordelen en ons superioriteit gevoel aan de kant te zetten. Het beste 

smeermiddel in China is een goed idee met de nodige slok alcohol. 

 
 
 
 
Als Sales Director is Pol Castermans verantwoordelijk voor alle verkoop van Duvel Moortgat in Noord China waar zij momenteel drie 
kantoren hebben, het hoofdkantoor voor Noord China in Beijing als ook het kantoor in Xi’an en Wuhan. 
Het is mogelijk om Pol te contacteren op het volgende mail adres: Pol.castermans@duvel.cn 
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