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Space101

Space101 is een kleine projectruimte die
de Chinese cultuur toont via persoonlijke
verhalen en projecten. Via 101voor010
open ik mijn wereld voor iedereen die
geïnteresseerd is in kunst, cultuur en
eten. Als beeldend kunstenaar ben ik
ook sociaal maatschappelijk betrokken,
dus berichten vanuit deze hoek zullen
eveneens regelmatig een plek krijgen in
101voor010.

Chinese dames bezoekt Roma in Antwerpen
Jaarlijks organiseert Verhalenhuis Belvédère
een vrijwilligersuitje naar een interessante
locatie. Dit jaar werden we verrast met een
uitstapje naar Antwerpen. We bezochten
Roma: een voormalige bioscoop gebouwd in
1928, die nu fungeert als een multifunctioneel
theatercomplex met voorstellingen uit alle
culturen. Grote namen komen hier spelen en
mensen worden hier verwend met heerlijk
huisgemaakt eten. Roma wordt gedragen door
450 vrijwilligers die dagelijks bijna alles doen. Er
werken maar 25 vaste betaalde krachten om de
organisatie goed te laten verlopen. Roma is een
voorbeeld voor Verhalenhuis Belvédère. Hoewel
Roma vele malen groter is, doet Verhalenhuis
Belvédère zeker niet onder qua programma en
bereik van publiek. Ik denk zelfs dat Belvédère
meer divers publiek in huis krijgt dan Roma. De
kern van beide locaties is hetzelfde: iedereen is

welkom en we programmeren vanuit liefde voor
alle culturen. Bovendien wordt er ook met liefde
gekookt.
Tijdens dit uitje heb ik weer eens ervaren hoe
gezellig het is met de Chinese dames. Deze
vrouwen zijn een van de vele vrijwilligers van
Belvédère. Met hen kook ik vaak voor grote
groepen, soms voor wel 80 personen die
allemaal tegelijk moeten eten. Het voorbereiden
begint dan vaak al in de ochtend. De vrouwen
kletsen wat af, maar altijd blijven de handen
doorwerken: wassen, snijden, hakken,
vouwen……..Ik heb heel wat geleerd door met
hen samen te koken. Het leuke is, zij zeggen ook
dat zij van mij leren. Ik zou graag deze Chinese
kookgroep willen uitbreiden, dus hierbij mijn
oproep:

Ik zoek Chinese huiskoks die net als ik
ontzettend veel van koken en van eten houden,
die het gezellig vinden om samen te koken
voor anderen, die openstaan om te leren
van anderen en die vooral koken vanuit het
hart. Snelle handen en creativiteit waardeer
ik enorm. Een vrijwilligersvergoeding is
mogelijk, maar bovenal, je komt in een
ontzettend leuk team terecht. Wie interesse
en / of vragen heeft, kan mij mailen:
fenmei@space101.nl.



Fenmei (fenmei@space101.nl)

TIPS

De Chinese school Dan Hua heeft in
samenwerking met Bibliotheek Rotterdam
een Chinese leeszaal opgezet in de Centrale
Bibliotheek aan de Binnenrotte. In deze
leeszaal zijn diverse Chineestalige boeken te
leen voor alle niveaus. Op de 3e verdieping zal
ook een kleine tentoonstelling te zien zijn over
Dan Hua vanwege het 20-jarig jubileum. De
tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met
Verhalenhuis Belvédère.

‘Chinees meisje’ is een doorlopend project over de Chinese gemeenschap in Nederland door Linda Malherbe, Joop Reijngoud en Fenmei Hu

