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Sinds 4 maanden ben ik live met mijn
webshop. Ik verkoop baby-en kinderkleding,
accessoires en verzorgingspullen voor 0 tot
4 jaar en daarnaast verkoop ik een collectie
tassen voor vrouwen. Ik heb een bepaalde
stijl, mijn artikelen zijn net even anders dan
de mainstream. Ik vind dat kinderen lekker
comfortabel moeten kunnen bewegen,
daarnaast moet kleding langer meegaan. De
stijl is wat baggy, bohemian, Korean en comfy.

Social media is essentieel voor promotie.
Ik hoop elke dag mijn volgers te inspireren
op Instagram en Facebook door leuke
combinaties te posten en samenwerkingen
aan te gaan met toffe vloggers en influencers.
Daarnaast heb ik een shop-in-shop bij de
Beautiful Conceptstore in Geldermalsen.
Ik vind het belangrijk dat mensen stoffen
kunnen voelen en kunnen passen. Niet
iedereen vindt online winkelen prettig én
daarnaast heb ik hierdoor ook weer leuke
content op mijn Instagram.

Al een tijd lang liep ik rond met het idee om
iets voor mezelf te beginnen. Ik ben echt
opgegroeid in het ondernemerschap en na
jaren voor een werkgever te hebben gewerkt,
ging het toch kriebelen.
Ik ben gaan brainstormen met mijn zus Yali
over een online webwinkel, omdat dit goed
te combineren is met het gezinsleven. Na

Fotomuseum

nog geen jaar hadden we concrete plannen.
We hebben allebei Trade Management
gestudeerd en we hadden daardoor ook
wel wat ervaring met import en export.
We kunnen elkaar heel goed advies geven,
juist omdat we totaal iets anders doen. Yali
heeft haar passie in droogbloemen verder
kunnen brengen met Cudoo.nl (Instagram
en Facebook) en ik kan mijn passie voor
fashion ook uiten met www.HiiYou.nl. (ook
op Instagram en Facebook @hiiyou.nl)

Hoe pak je de verkoop
aan?

Waarom ben jij Hii You
fashion & more gestart?

Wat ik ook erg leuk vind, is het staan op
braderieën! Erg gezellig en je ontmoet elke
keer weer nieuwe klanten. Op zaterdag 17 juni
sta ik op De Rotonde in Enspijk en zaterdag
24 juli ben ik te vinden op Kraaijennest in
Vuren.

Dat is de waarheid. Natuurlijk maak je het
later wel goed, want uiteindelijk is het werk
veel flexibeler dan een fulltime kantoorbaan.
Vooral social media kost veel tijd en mensen
verwachten een snelle reactie tegenwoordig.
Er zijn zoveel toffe bedrijfjes, hoe ga je
opvallen? De tijd dat de klantenservice 24 uur
kon wachten met een antwoord, is voorbij.
Reageren moet vaak al binnen een uur.

Heb je tips voor anderen
die ook een webshop willen opzetten?

Onderzoek hoeveel bedrijfjes er al zijn die
hetzelfde doen, ken je concurrenten, maak
een ondernemersplan. En het beste advies:
Als je hart ergens in zit, begin gewoon. Je kan
niet alles van tevoren weten of voorspellen.
Soms verander je van koers of zit het even
tegen, maar voordat je het weet komen er
weer leuke dingen op je pad.

Vind je het zwaar om het moederschap met
een eigen bedrijf te combineren?
Ik heb het onderschat, moet ik eerlijk zeggen.
Een bedrijf opstarten is heel erg hard werken
op alle niveaus. Het begin is zwaar. Alles doe
ik zelf; inkoop, de website bouwen, verkoop,
klantenservice, fotoshoots, marketing. Het
gaat soms even ten koste van tijd voor je gezin.

Ancestral Fortune bij MAMA
Honey Kraiwee laat een stukje Chinese
cultuur zien op de meest ‘onbegrijpelijke’
wijze. Wanneer je MAMA bezoekt en je weet
er niks over dan denk je werkelijk: Waar gaat
dit over? Dus een beetje voorkennis is hierbij
wel gepast. De tentoonstelling is minimaal
ingericht, veel licht en wit en dan ligt daar in
een zelfstandige ruimte een grote hoop aarde
met enge slakken erin. En ik dacht nogmaals
waar gaat dit over? Ik had natuurlijk eerst de
tekst moeten lezen.
De five elements theory: Feng Shui, Chinese
medicine, Acupuncture, Astrology, Almanac
vormen de uitgaanspunten van deze
tentoonstelling. Honey liet zich inspireren
door rituelen en betekenissen uit deze vijf
elementen. Wat is begrijpelijk, ook voor
degenen die niet opgroeien met deze rituelen
en wat is compleet hocus pocus. Het is vooral
even stilstaan bij wat je ziet en wat je denkt
te zien, even staren naar een bewegend object
om uiteindelijk enige reflectie van jezelf te
zien. Meer kan ik niet verklappen.
De tentoonstelling is t/m 15 augustus te
bezoeken. www.thisismama.nl.
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Haiou Chen
Ik ben mama van twee jongens - stoere
Jayden (8) en grappige Fynn (4). Verder
ben ik een liefhebber van fashion en
het ondernemerschap heb ik al vroeg
meegekregen. Die combinatie maakt mij een
ambitieuze mama met een eigen webshop
‘Hii You’ voor kinderkleding en accessoires.
De naam van mijn webshop is een speling
met mijn eigen naam, Haiou (37), maar
ook bedoelt als een verwelkoming naar mijn
klanten.
Sinds mijn 8e woon ik al in Nederland.
Oorspronkelijk kom ik uit Wencheng, China.
Mijn ouders zijn in Nederland een afhaal
gestart en wij – de vijf kinderen – hebben
altijd hard meegewerkt in de zaak. Ik denk
dat daarom alle kinderen nu een eigen zaak
hebben.
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Ellen Thorbeckes

In gesprek met

Kun je jezelf voorstellen?

华侨新天地

In 1931 vertrekt Ellen
Thorbecke
vanuit
Berlijn naar China, om
herenigd te worden
met haar geliefde
Willem
Thorbecke,
die daar als gezant
is aangesteld. Voor
deze reis schaft ze
haar eerste camera
aan. Zij verblijft daar
als
correspondent
van Berlijnse kranten.
Ter illustratie van
haar artikelen maakt
ze een reeks portretten en straatbeelden
op het Chinese platteland en in de steden
Beijing, Shanghai en Hongkong. Het is
de tijd dat ‘East Meets West’ een begrip
wordt en China in de belangstelling staat bij
een aantal westerse schrijvers, filmmakers
en kunstenaars. (uit het Nederlands
Fotomuseum)
Vol verwachting ging ik erheen. Ik was eigenlijk nog nooit naar het Fotomuseum geweest, terwijl ik er zeker al honderd keer ben
langsgelopen. Een beetje schaamte is hier
wel gepast. Ik kwam extra vroeg met het idee
dat ik dan nog lekker vroeg thuis kon zijn,
maar nee, het inchecken moest per se op het
geboekte tijdstip of net iets erna. Je kunt dan
een beetje boos worden en het heel klantonvriendelijk vinden, maar toegegeven, ze leven de coronaregels wel streng na. Het museum is donker, heel verwelkomend is het
niet. Zou dit kunnen komen doordat het gebouw nu anders is ingedeeld? Na even rondgeneusd te hebben, kon ik eindelijk de weg
vinden naar Ellen Thorbeckes China. Van
deze fotograaf had ik nog nooit gehoord, ik
ben ook niet zo bekend met fotografie. Maar
het leek me heel bijzonder dat ze in China,
bijna 100 jaar geleden prachtige foto’s maakte van het dagelijks leven van de Chinezen.
Ja, dat wilde ik graag zien. De tentoonstelling is mooi opgesteld, met mooie collages,
foto’s, passende vitrines met fysieke boeken.
Groot opgeblazen foto’s die op je afkomen
of je juist verwelkomen. Het is er donker,
veel zwarte muren met een beetje afwisselend rode muren. Ik had geen ‘wauw-effect’,
de foto’s verrasten me ook niet. Ik vond het
wel heel leuk om de achtergrondverhaaltjes te lezen die bij sommige foto’s hingen.
Dat maakt de foto’s opeens veel levendiger
en tastbaarder en gaf me het gevoel dat die

Woonstad
Rotterdam
onthulde
op
donderdag 8 juli 2021, in samenwerking met
Studio Maky en Verhalenhuis Belvédère, een
muurschildering in een woongebouw met
acht woningen voor jongeren. Dat gebeurt
in de Rechthuisstraat op Katendrecht.
Met de muurschildering wordt de Chinese
geschiedenis geëerd van het gebouw en de
wijk.
Chinese gemeenschap op Katendrecht
Het gebouw werd vanaf de Tweede
Wereldoorlog tot 1988 gebruikt als Chinese
kerk. Op Katendrecht woonde tot in de jaren
tachtig van de vorige eeuw een grote Chinese
gemeenschap; het eerste Chinatown van
Europa ontstond hier. Woonstad Rotterdam
heeft het gebouw in 2021 opgeknapt en brengt
met de muurschildering een eerbetoon aan
deze rijke Chinese geschiedenis.
De laatste decennia is het gebouw gebruikt
als een woonzorgvoorziening. Nu is het
gebouw verbouwd tot pand met sociale
huurwoningen voor jongeren tot 23 jaar. Daar
is veel behoefte aan, want jongeren hebben
het op dit moment lastig op de woningmarkt.
De woningen worden aangeboden via
Woonnet Rijnmond.
De drakenpoort
De
muurschildering
verbeeldt
het
traditionele Chinese verhaal van ‘De karper
die over de Drakenpoort sprong'. Het verhaal
vertelt dat je door hard werken iets kunt
bereiken, ook al is het zwaar of moeilijk. Het
is een belangrijke boodschap in China, die
ook goed bij Rotterdam past. Een stad waar
hard werken en water centraal staan.
Fense Berkhof, projectmanager bij Woonstad
Rotterdam, werkte samen met Studio Maky,
een creatief Rotterdams duo. “We zijn op
zoek gegaan naar een aantal jonge Chinese
kunstenaars en hebben hen gevraagd om mee
te denken hoe we de bijzondere geschiedenis
van Katendrecht en dit gebouw een plek
konden geven. Dat is uiteindelijk deze
prachtige muurschildering geworden.”

mensen toen echt zo
hadden geleefd. Het
zal wel komen doordat ik als Chinees
zulke foto’s al heel
vaak heb gezien. De
foto’s zijn prachtig
gemaakt, maar de
onderwerpen zijn
mij niet onbekend.
Ik kan me goed
voorstellen dat voor
niet-Chinezen sommige beelden echt
totaal nieuw zijn. En
heel onbewust maakte ik ook gelijk de link
naar Katendrecht, op steenworp afstand van
het Fotomuseum, waar ook 100 jaar geleden
de Chinezen in dezelfde kledij rondliepen.
Wat de tentoonstelling betreft, was ik nog
het meest enthousiast over de gigantische
illustratie van de landkaart van China met
daarop allerlei etenswaren per streek: de gastronomical map of China. De grote foto staat
losjes van de muur af, alsof het nog opgehangen moest worden, maar het leek ook op een
gigantische ansichtkaart die zo neergelegd is.
Als het museum van deze foto een ansichtkaartje maakt, zou ik er zeker een stapel van
aanschaffen (hint hint).

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.

Fenmei (fenmei@space101.nl)

Onthulling Drakenpoort

