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 China, het ‘Rijk van het Midden’
 China is een heel groot land in Azië, het derde grootste land ter wereld. Chinezen noemen hun 

land niet ‘China’ maar   ‘zhong-guo’ (spreek uit dzjong-kwo).  ’zhong’ betekent ‘midden’ en 
 ‘guo’ betekent ‘land’. Op een Chinese wereldkaart staat China centraal. 

  Mensen 
In China wonen er meer dan 1,3 miljard mensen. Dat is ontzettend veel. 

Als je alle Chinezen op een rij zou zetten, kan je met deze mensenslinger 32 keer 
de evenaar rond! Naast Chinezen wonen er ook nog 55 andere volkeren. Omdat ze 

slechts een klein deel van de bevolking uitmaken (8%), worden ze minderheden genoemd.

 Landschappen
China is bijna zo groot als Europa. Geen wonder dat het landschap er in de verschillende 
streken erg anders kan zijn. Woestijnen, grasvlaktes, tropische regenwouden, sneeuwbergen, 
palmstranden, … Er is voor elk wat wils. Toch vinden vele Chinezen het landschap van Guilin 
(Zuid-China) met zijn mysterieuze bergen het allermooist. Als je een boottochtje maakt op 
de Li-rivier, zit je er echt middenin.

 Planten
 Omdat China zo groot is, zijn er verschillende klimaatzones. Elke klimaatzone heeft een eigen 

plantengroei. Daarom zijn er in China zoveel soorten bloemen en planten. Jammer genoeg moeten 
veel wilde planten plaats maken voor landbouwgewassen. De bevolking in China neemt nog altijd 
toe en iedereen moet toch genoeg te eten hebben! In bergachtige gebieden in Zuid-China wordt 
rijst geplant op terrassen. Rijst heeft veel water nodig. Vooraleer ze rijstplantjes uitplanten, worden 
de terrassen volledig onder water gezet. 

  Dieren 
  In China leven duizenden diersoorten waarvan een honderdtal met uitsterven bedreigd is. 

De reuzenpanda is het meest gekend. Maar de toekomst ziet er ook niet rooskleurig uit voor de 
sneeuwpanter, de wilde kameel, de stompneusaap, de Zuid-Chinese tijger, de Yangzi-alligator, de 

Chinese kraanvogel en het Pater Davidshert.



 De Verboden Stad 
 Veel toeristen die naar China gaan, bezoeken de Verboden Stad. In dit enorm paleizencomplex 

in het centrum van Peking hebben meer dan 500 jaar de keizers van China gewoond en gewerkt. 
Gewone mensen mochten in de keizertijd zelfs niet in de buurt van de paleispoorten komen.

  Chinese keizer 
Er zijn veel sprookjes waarin Chinese keizers de hoofdrol spelen. De laatste keizer van China is 

vooral bekend geworden door de film ‘The Last Emperor’ van Bertolucci. Pu Yi (spreek uit poe ie), 
het jongetje van op de foto, was nog geen 3 jaar toen hij in 1908 op de troon gezet werd. 

Toen hij 6 was, kwam er een einde aan het keizerrijk. China werd een republiek met een 
president aan de macht. Pu Yi mocht wel nog een tijdje in de Verboden Stad blijven wonen. 

 De Grote Muur
De Grote Muur is een verdedigingsmuur van meer dan 6000 km lang in het noorden van China. 
Met de bouw ervan hoopten de Chinese keizers een eind te maken aan de invallen van de bar-
baarse ruitervolkeren uit de steppen (o.a. de Mongolen). De Grote Muur is de langste muur 
ter wereld maar dat je hem van op de maan kan zien, is een fabeltje.

 Het terracottaleger 
Het terracottaleger dat het graf van China’s eerste keizer moest bewaken is wereldberoemd. 
Van de 8000 levensgrote soldaten uit gebakken klei is nog maar een gedeelte opgegraven. 
Aan het graf zelf, een reusachtig ondergronds paleis gemaakt voor het hiernamaals, 
zijn de archeologen nog niet begonnen. Iedereen is benieuwd welke schatten er daar 
nog verborgen liggen.

  Mao (spreek uit maaw)   
 Mao was de belangrijkste politieke figuur van vorige eeuw. Hij heeft van China een 

communistisch land gemaakt. Privébezit werd afgeschaft en alles kwam in handen van de staat. 
Onder de regering van Mao werd het leven van talloze Chinezen zo erg overhoop gegooid dat 

zelfs moderne kunstenaars in China nog vaak verwijzen naar deze periode. Dit portret van de 
jonge Mao werd gemaakt door Li Shan in 1995.



 Confucius is de Latijnse naam voor de Chinese denker (filosoof) Kong fuzi (spreek uit 
 Khongfoetze), ‘meester Kong’. Hij leefde zo’n 2500 jaar geleden in een tijd van wanorde, 
 misdaad en corruptie. Confucius dacht dat als iedereen van kleinsaf zou leren hoe je goed moest 

zijn tegenover je medemens, de samenleving er al een stuk beter zou uitzien. Hij stelde een 
 aantal gedragsregels op en daar houden Chinezen zich nog steeds aan.

  Laozi (spreek uit Laawtze) 
Laozi was een tijdgenoot van Confucius. Hij vond politiek, wetten en regels maar niets. 

Zijn advies was: Trek je terug in de natuur en leef daar in alle eenvoud op het ritme van de 
seizoenen. Als je de natuur gewoon zijn gang laat gaan, komt alles vanzelf goed. De leer van 

Laozi wordt ‘taoïsme’ genoemd. In de loop der eeuwen hebben mensen allerlei taoïstiche goden 
bedacht maar daar was in de oorspronkelijke leer geen sprake van.

 Voorouderverering    Overleden voorouders maken voor Chinezen nog gewoon deel uit van de 
familie. Hun portretten of naamtabletten worden op een speciale plaats in huis gezet. Als Chinezen 
iets willen ondernemen, zullen ze bijna altijd hun voorouders raadplegen. Ook in de keizertijd riep 
de keizer de hulp in van zijn goddelijke voorouders. In de Tempel van de Hemel in Peking (foto)
smeekte hij hen om een goede oogst en om vrede in het land. 

 Volksgeloof
 In China zijn er heel wat tempels voor lokale goden. Om hen te bedanken voor hun 
 bescherming voerde men in sommige streken tijdens tempelfestivals schaduwtheater op. 
 De voorstelling was dus in de eerste plaats een ritueel bedoeld voor de goden. 
 Dat de bezoekers het ook leuk vonden, was mooi meegenomen. 
 In de traditionele verhalen spelen goden vaak de hoofdrol. 

  Boeddha 
 Het boeddhisme is zo’n 2000 jaar geleden vanuit India naar China gekomen. 

Op de foto zie je een uit de rots gehouwen beeld van Sakyamuni Boeddha, de boeddha 
van het heden. Het beeld is zo groot dat je zou kunnen picknicken in zijn handen. Ook erg 
populair in China is de boeddha van de toekomst, beter bekend als de lachende Boeddha.

Als Sakyamuni volledig vergeten is, zal hij naar de aarde komen. 



 Yin-Yang 
 Alles wat leeft en groeit, is onderworpen aan twee schijnbaar tegengestelde krachten: yin en yang. 

Yin staat voor rust, nacht, koud…; yang staat voor actief, dag, warm…. Toch kunnen yin en yang 
niet zonder elkaar: er is geen nacht zonder dag, geen winter zonder zomer, geen geluk zonder 
verdriet… Het begrip yin/yang kan ook toegepast worden op het menselijk lichaam. Als yin en 
yang in je lichaam niet meer in evenwicht zijn, word je ziek. Door dingen te eten die meer yin of 
meer yang zijn, kan je het evenwicht herstellen.

  Taiji (spreek uit thaajdzjie) of schaduwboksen  
Veel Chinezen gaan ’s ochtends naar het park om taiji te doen. De trage vloeiende bewegingen 

zijn gebaseerd op bewegingen van dieren. Taiji zorgt ervoor dat de ‘qi’ (spreek uit tsjie) of 
levensenergie in je lichaam goed kan stromen. Iemand die elke dag taiji doet, is zo lenig 

als een kind, zo gezond als een houthakker en zo kalm als een wijze. 

 Een gezonde geest in een gezond lichaam 
 Elke schooldag begint in China met het hijsen van de vlag. Daarna doen leerlingen en leerkrachten 

samen ochtendgymnastiek op de speelplaats. In de klas wordt er, voor de lessen beginnen, ook tijd 
gemaakt voor oogmassage. Deze vorm van acupressuur stimuleert de oogspieren en kan slechte 
ogen voorkomen. Het is opvallend hoe weinig kinderen met een bril je in China ziet.

 Acupunctuur
 Chinezen geloven dat bij gezonde mensen de qi of levensenergie vrij door het lichaam stroomt.  

Wordt die qi ergens geblokkeerd, dan voelt men zich niet lekker. Meestal kan je lichaam deze 
 storing zelf herstellen. Lukt dat niet dan kan een acupuncturist de qi-stroom weer op gang 
 brengen door op bepaalde punten van het lichaam uiterst fijne naalden in te brengen. 

  Luister naar je lichaam 
 Volgens de taoïsten moet je niet proberen tegen de natuur in te gaan. 

Dus als Chinezen slaperig worden, zullen zij zich daar niet tegen verzetten. 
Ze doen gewoon een dutje; ook als dat gebeurt langs een drukke autoweg of 
in het midden van het voetpad… Dat levert af en toe wel grappige scènes op.



 Wonen in de stad 
 Veel Chinezen trekken weg van het platteland en gaan hun geluk zoeken in de stad. In sommige 

grootsteden wonen er meer mensen dan in België! De Chinese steden veranderen ontzettend snel. 
Op de foto zie je Pudong, dé zakenwijk van Shanghai, met hele moderne gebouwen. Twintig jaar 
geleden waren hier nog rijstvelden.  

  Wonen op het platteland 
Meer dan de helft van de Chinezen woont nog op het platteland. De meeste mensen leven er 

van de landbouw. Chinese boeren hebben het niet gemakkelijk. Omdat China heel bergachtig is, 
zijn hun akkers zo klein dat ze geen machines kunnen gebruiken. In afgelegen streken is er in de 

dorpen geen elektriciteit of stromend water. Sommige dorpen liggen zo geïsoleerd dat ze alleen te 
voet bereikbaar zijn. De ronde huizen op de foto zijn van het Hakka-volk (ZO-China). 

Het zijn echte forten. In sommige wonen er meer dan 80 families gezellig samen.

 Eten 
 Westerlingen denken vaak dat alle Chinezen rijst eten. Dat klopt eigenlijk alleen voor mensen die in 

Zuid-China wonen. In het noorden is het te koud om rijst te verbouwen. Daarom eten noorderlingen 
vaak tarwenoedels en gestoomde broodjes. Maar met stokjes eten, doen ze allemaal. Messen en 
vorken worden in China als wapens beschouwd en horen niet thuis aan tafel.

 Kind in China
 Omdat er in China al zoveel mensen zijn, heeft de Chinese regering 30 jaar geleden beslist dat 

elk koppel maar 1 kind mag hebben. Dus de meeste kinderen in China groeien op zonder broers 
of zussen. Veel kinderen zijn erg verwend maar er wordt wel veel van hen verwacht. Elke ouder 
droomt ervan dat zijn kind dokter, advocaat of topmanager wordt. Nog niet zo lang geleden heeft 
de Chinese regering de éénkindregel iets versoepeld.

  Ontspanning 
 Chinezen, jong én oud, zijn verzot op spelletjes. In theehuizen spelen ze vaak 

Chinese schaak, zoals de mannen op de foto. Ook kaarten, domino en mahjongen zijn 
in China heel populair. Maar zoals overal ter wereld, houden (vooral stads)jongeren 

ook van chatten, gamen en skaten.



 Kalligrafie, de kunst van het mooi schrijven    Om te kalligraferen gebruiken Chinezen 
traditioneel een penseel en Chinese inkt. Elk kind leert het op school. Als je toch niet helemaal 
tevreden bent over je eigen schrijfkunst, kan je terecht bij kalligrafen die hun diensten op straat 

 aanbieden. Ze schrijven geluksspreuken die je thuis kan ophangen. Chinezen vinden een 
 evenwichtig geschreven karakter (Chinees teken) even mooi als een schilderij.

  Podiumkunsten 
Chinezen zijn dol op acrobatie, woordkunst, zang en dans. De traditionele opera is 

een combinatie van al deze disciplines. Chinese opera werd oorspronkelijk in theehuizen 
gespeeld die vaak lawaaierig en slecht verlicht waren. Dat is de reden waarom de make-up heel 

uitgesproken, de kostuums fel gekleurd, de muziek oorverdovend  en het gezang zo schreeuwerig is. 

 Architectuur   In Peking, Shanghai en Hongkong vind je prachtige staaltjes van moderne 
 architectuur. Maar er zijn ook pareltjes onder de traditionele Chinese huizen. Die werden vaak 
 van hout gemaakt en met houtsnijwerk versierd. Ook aan de aanleg van de tuin werd  veel zorg
  besteed. Architecten werden bijgestaan door fengshui-meesters. Zij zijn gespecialiseerd in het 

beheersen van de geesten van wind ‘feng’ en water ‘shui’.  Met een speciaal kompas kunnen 
 zij vaststellen waar de invloed van de geesten het meest gunstig is.

 Wetenschappen
 Chinezen hebben in het verleden heel wat uitvindingen gedaan waar wij nog steeds handig 

gebruik van maken: het papier, het kompas, het buskruit, de boekdrukkunst,…  en de seismograaf, 
een toestel dat aardbevingen registreert (foto). Bij een aardbeving liet één van de drakenkoppen 

 de bal uit zijn muil in de kikkerbek eronder vallen. Dat klonk als een luide gongslag. 
 Als men dit hoorde, wist men dat er ergens een aardschok had plaatsgevonden. 
 Door te kijken in welke kikkerbek de bal zat, wist men in welke richting het epicentrum 
 van de aardbeving lag.

  Kunst 
 Eén van de bloeiperiodes in de Chinese geschiedenis is de Tang-periode (618 tot 907). 

Het boeddhisme beleefde een hoogtepunt. Kunst, cultuur en wetenschap bloeiden volop. 
Tang-gedichten zijn nog steeds heel populair. Kinderen leren ze al in de kleuterschool. 

Het vrouwenbeeldje van op de foto stamt eveneens uit de Tang-periode. 
Vrouwen hadden toen relatief veel vrijheid en waren erg modebewust. 
Kijk maar eens naar het kleed en het kapsel van de vrouw op de foto. 



CHINA-STUDIO in het ABC-HUIS 

Van oktober 2009 tot juni 2010 staat het hele ABC-huis 
in het teken van China ook wel eens het ‘Land van de 
Draak’ genoemd. In het westen worden draken gezien 
als verschrikkelijk gevaarlijke, vuurspuwende monsters, 
in China daarentegen zijn draken wijs en brengen ze 
geluk. De draak is het symbool van vruchtbaarheid 
omdat hij regen brengt en tevens het symbool van de 
Chinese keizer. Omdat de draak zoveel goede eigen-
schappen in zich verenigt, koos ABC de draak als logo 
voor haar CHINA-STUDIO. 
Kinderen zijn van nature erg gefascineerd door het nieu-
we, het onbekende en zeker ook door andere culturen. 
Zij kijken vaak nog met een frisse, open blik naar alles 
wat anders is. Bij ABC willen we die nieuwsgierigheid 
graag verder prikkelen. In het verleden werkten we al 
rond Nepal en India; dit jaar kozen we voor China. Eén 
wereldburger op vijf is Chinees en er wonen toch zo’n 
35.000 Chinezen permanent in België. Wij vonden 
het hoog tijd om het land, de cultuur en de mensen wat 
beter te leren kennen. In 2009/2010 is China ook het 
gastland voor het grote culturele evenement Europalia 
en in 2010 wordt in Shanghai de wereldtentoonstelling 
georganiseerd. 
Elk bezoek aan een ABC-STUDIO is als een ontdek-
kingsreis. Je reist naar vreemde oorden, er komen vele 
nieuwe dingen op je af. En toch kies je helemaal zelf 
waar je halt houdt. Er zijn meer dan 30 verschillende 
doe/werkstations… aan keuze geen gebrek! 

Wil je zelf eens een kijkje komen nemen in onze 
CHINA-STUDIO, dan ben je van harte welkom op één 
van onze familieweekends in het ABC-huis!

FAMILIEWEEKENDS 2009-2010 
telkens van 10u tot 17u
Herfst  3 en  4  oktober 2009 
Winter 12  en  13  december 2009
Lente 20  en  21  maart 2010
Zomer 12  en  13  juni 2010
De studio kan ook bezocht worden door scholen en  
groepen. Meer info op www.abc-web.be
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ORBIS PICTUS
In de studio is er geen vast parcours. Maar om 
je toch een beetje houvast te bieden, hebben we 
dit Orbis Pictus-magazine gemaakt (Orbis Pictus: 
de wereld in beeld). Je kan het bij een bezoek als 
leidraad gebruiken. Elke bladzijde komt overeen 
met één van de zeven hoofdthema’s. In de studio 
zelf zijn die duidelijk aangegeven met lantaarn-
panelen waarrond de verschillende werkstations 
verzameld zijn die met dat thema te maken 
hebben. Je hoeft de thema’s niet in een bepaalde 
volgorde te doen en je kan om het even waar be-
ginnen. Bij de stations zelf zijn er teksten met ons 
drakenlogo. Hierop vind je meer achtergrond-
informatie en ideeën voor activiteiten. Er zijn ook 
ABC-gidsen in de studio die je op weg kunnen 
helpen. We wensen je alvast veel inspiratie en 
ontdekkingsplezier! 

Hoofdthema 1: CHINA intro 0
De activiteiten bij dit thema hebben als bedoe-
ling je te laten voelen dat China niet gemakkelijk 
onder één noemer te vatten is. Het land is zo uit-
gestrekt dat de landschappen, de fauna en flora, 
de mensen, de manier van leven en de dialecten 
streek per streek erg verschillen. Daar bovenop 
heb je nog de grote contrasten tussen stad en 
platteland. De steden hebben de laatste decennia 
een ware metamorfose ondergaan. Op het platte-
land is er niet zoveel veranderd. Nog steeds 
bewerken de boeren met hun kameel, bultrund of 
waterbuffel hun stukje grond. Hun leven is hard 
en ze hebben veel moeite om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Dat er op dit ogenblik al onge-
veer 200 miljoen boeren zijn die naar de stad 
trokken om als (illegale!) migrant-arbeider werk te 
zoeken, hoeft dan ook niemand te verbazen.

Hoofdthema 2: herkenningspunten
Dit thema wil je laten kennismaken met een 
belangrijk stuk Chinees erfgoed. Over de Grote 
Muur, de Verboden Stad, het Terracottaleger en 
Mao… heb je wellicht al gehoord. Wij proberen 
de dingen te kaderen en gaan op zoek naar 
achtergrond en geschiedenis. Al spelend ontdek 
je zeker nog nieuwe dingen.

Hoofdthema 3: religie
In China zijn er in de steden meer en meer jonge 
mensen die beweren in niets meer te geloven. 
Maar de overgrote meerderheid van de Chinezen 
geloven nog wel, al kunnen ze niet precies 
zeggen of ze nu confucianist, taoïst of boeddhist 
zijn. Zij zijn het vaak allemaal tegelijkertijd. En 
dat houdt hen niet tegen ook nog natuurgoden of 
lokale goden te aanbidden. In Chinese tempels 
staan de verschillende goden dan ook broeder-
lijk naast elkaar op het altaar. Geen Chinees 
die daarvan opkijkt. Als de ene god je in de 
steek laat, kan de andere je misschien helpen. 
Zo pragmatisch zijn ze wel! In de tempel van 
de CHINA-STUDIO kan je kennis maken met de 
verschillende goden van het Chinese pantheon en 
kom je meer te weten over andere godsdiensten 
in China. 

Hoofdthema 4: lichaam en geest
Omdat er ook in het westen meer en meer 
interesse is voor de Chinese kijk op gezond-
heid, behandelen wij dit thema apart. Volgens 
de Chinezen is bij gezonde mensen lichaam en 
geest in harmonie. Yin en yang zijn in evenwicht.  
Een goede gezondheid vereist bovendien dat de 
levensenergie - de ‘qi’ zoals zij het noemen - vrij 
door het lichaam kan stromen. Blokkades in de 
energiebanen moeten liefst voorkomen worden 
(door een evenwichtig leven, een gevarieerd 
menu en veel lichaamsbeweging) of anders 
behandeld (met een aangepast dieet, kruiden, 
acupressuur en/of acupunctuur). In de tatami-
ruimte is aandacht voor yin/yang en heb je de 
mogelijkheid om een aantal oefeningen zelf uit 
te proberen (taiji, lenigheidoefeningen voor de 
vingers, meditatiehoudingen,…)

Hoofdthema 5: dagelijks leven +1
Wonen, werken, eten, slapen, naar school gaan, 
je ontspannen… het maakt een belangrijk deel uit 
van elk mensenleven. Wij gaan op zoek naar de 
overeenkomsten en naar de verschillen. Speciale 
aandacht gaat uit naar eten en eetgewoonten. Je 
kan in de ABC-keuken aan de slag met Chinese 
ingrediënten en eens proberen met stokjes te 
eten. Je kan er ook lekkere Chinese thee proeven. 

Op schooldagen koken kinderen er hun eigen lunch.
In het crèche-café (en ook op de speelplaats) liggen 
typische Chinese spelletjes voor je klaar. 

Hoofdthema 6: kunst en wetenschappen
In de studio gaan we dieper in op de kunst van het 
mooi schrijven ‘kalligrafie’. De grens tussen schrijven en 
schilderen is in China erg dun. Je kan zelf inkt maken 
en op traditionele manier Chinese karakters schrijven 
met een penseel. Boekbinden en papierknippen komt 
eveneens aan bod. Met Chinees Nieuwjaar versieren 
Chinezen hun huizen nog heel dikwijls met knipfiguren. 
Voor andere kunstdisciplines verwijzen we graag naar 
onze uitgebreide boekencollectie. 
Bij wetenschappen hebben we aandacht voor de 
uitvindingen die we aan de Chinezen te danken hebben 
(papier, kompas, boekdrukkunst,…) en voor de Chinese 
wiskunde. 

Hoofdthema 7: contacten oost-west +2
In ons textielatelier kunnen kinderen meer te weten 
komen over de contacten tussen Chinezen en westerlin-
gen door de eeuwen heen (de zijderoute , de zeerou-
tes,…). We gaan verder in op hoe zijde gemaakt en 
verwerkt wordt. En omdat stoffen en kledij in de relatie 
tussen China en het westen zowel in het verleden als 
nu een belangrijke rol hebben gespeeld, kan je in het 
atelier zelf ook naaien, borduren,…
Verder worden er een aantal authentieke minoriteiten-
stoffen tentoongesteld die menig westerse modeontwer-
per inspireerden. 
In het audiostation kan je kennis maken met Chinese 
muziek: traditionele klassieke muziek, Chinese opera, 
kinderliedjes, rock en popmuziek… Vooral in de mo-
derne muziek zijn er veel westerse invloeden. 
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 Zijderoute   Al meer dan 2000 jaar geleden waren er contacten tussen China en het westen. 
Een van de oudste handelsroutes over land was de zijderoute. Zijde, afkomstig van de cocon van 
de zijderups, werd langs deze weg vanuit China doorheen Centraal-Azië naar het Middellandse 
Zeegebied vervoerd. Via deze handelsweg werden niet alleen goederen uitgewisseld, maar ook 
ideeën, muziek, ziektes enz...

  Zeeroute 
Aan het einde van de 13de eeuw nam het belang van de zijderoute af. Men ging meer en meer 
gebruik maken van de zeeroutes. Vervoer per schip was goedkoper en veiliger. Schepen konden 
ook grotere hoeveelheden vervoeren. Een belangrijk Chinees zeevaarder en ontdekkingsreiziger 

was Zheng He (14°E). Eén van de eerste buitenlanders die per boot vanuit China naar Perzië (Iran) 
voer, was Marco Polo (13°E). Hij was vanuit Italië via de zijderoute naar China gegaan en na een 

verblijf van 17 jaar per schip huiswaarts gekeerd. Hij heeft een boek geschreven over zijn 
avonturen, toch zijn er geschiedkundigen die betwijfelen of Marco Polo ooit in China geweest is. 

 Cover 
 Deze prent komt uit de ‘Verhandeling over Schilderkunst in de Tuin van het Mosterzaadje’. Dit is de 

naam van een handboek dat al meer dan 300 jaar geleden door Chinese schilders gebruikt werd. 
Deze prent diende als voorbeeld om bidsprinkhanen, bamboe en mosterdzaad te schilderen.

 Made in China
 Vroeger kwamen vooral kostbare zijden stoffen en gewaden vanuit China naar het westen. Op dit 

ogenblik wordt vooral goedkope kledij in China gemaakt en massaal naar het westen uitgevoerd. 
De kans is groot dat ook jouw gameboy, schoenen, pop of voetbal door Chinezen gemaakt zijn. 
Westerse fabrieken verhuizen hun productie naar China om kosten te besparen. De lonen liggen er 
veel lager dan bij ons. 

  China in de wereld 
 Elke grote stad waar ook ter wereld heeft wel een Chinese wijk. Daar wonen veel Chinezen, 

er zijn Chinese eethuisjes en Chinese winkels. Het Brusselse ‘Chinatown’ vind je in de buurt 
van de Beurs. Het totaal aantal Chinezen dat buiten China woont, wordt op 40 miljoen geschat! 

Zij hebben ervoor gezorgd dat mensen uit het westen in aanraking kwamen met de Chinese cultuur. 
De Belgische koning Leopold II liet zich 100 jaar geleden al inspireren door China. In Laken liet hij 

het Chinees Paviljoen bouwen dat je kan zien op de foto. 
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