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Mandarijn leren?!

Als je een nieuwe taal leert spreken, betekent
dat niet direct dat je dan ook de cultuur
begrijpt. In deze cursus zullen we daarom
ook veel vertellen over de Chinese cultuur.
Dit zorgt ervoor dat je de karakters beter
gaat begrijpen en onthoudt. Tijdens de
lessen zullen ook interactieve activiteiten
plaatsvinden. Lesboeken vormen een
leidraad voor cursus, maar er wordt vooral

gewerkt vanuit de visie van Lily: taal moet
nuttig zijn.
De lessen zullen plaatsvinden in Space101 op
de Diergaardesingel 101 op de woensdagen.
Er is een klas voor volwassenen om 19:00
uur en een voor kinderen (vanaf 6 jaar t/m
10 jaar) om 15:00 uur. De klassen zullen niet
groter zijn dan 8 leerlingen.
Op woensdag 25 augustus vinden de
introductielessen plaats: om 15:00 uur voor
kinderen en om 19:00 uur voor volwassenen.
De introductielessen zijn gratis bij te wonen.
Voor meer informatie of aanmelden voor
de (introductie-)lessen graag een mail naar:
fenmei@space101.nl.

The Yellow Heart Foodguide

Recept peper uien dipsaus
In een vorige editie schreef ik over boer
Pieter, een biologische boer die vooral
tomaten en paprika kweekt voor de grote
verkoop. Als hobby kweekt hij aan de randen
van zijn kassen wat moestuingroentjes.
Een van die groentjes zijn rode en groene
pepertjes. Ik wilde altijd al eens proberen om
zelf verse sambal te maken, maar nooit had ik
die stap gezet. Tijdens de lockdown en met
het aanbod van boer Pieters biologische verse
pepertjes heb ik toch een poging gewaagd.
Het resulteerde niet in sambal, maar meer
in een dipsaus van pepers. Wat blijkt: de
pepertjes van boer Pieter waren lang niet zo
heet als hij zelf dacht. Na een tweede poging
had ik mijn pepersausje al goed op smaak.
Dus hierbij deel ik mijn eigen simpele recept
van dipsaus van pepers en uien, te gebruiken
bij bijna alles.

Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

15 pepertjes (ongeveer vingergroot)
1 ui
8-10 teentjes knoflook
zout
olie
vijzel
pannetje of een wok
spatel

Mijn persoonlijke mening
over Aziatisch (Chinees) eten
in Rotterdam

Steffen Maas woont en werkt als illustrator
en grafisch ontwerper in Rotterdam en
Aruba. In Aruba begon hij vele kleurrijke
tekeningen te maken over het eiland. Met
deze tekeningen ontwierp hij verschillende
ABC-boekjes voor basisschoolkinderen en
hun ouders op Aruba, Bonaire en Curaçao.
Voor jong en oud, voor wie meer wil leren
over de Caribische eilanden, zijn deze
unieke boekjes een absolute aanrader! Met
herkenbare tekeningen leer je op een leuke
en gemakkelijke manier je eerste woorden
Papiaments.
Omdat
Steffen
vaak
lesgeeft
op
kunstacademies in China, besloot hij om ook
een ABC over China te maken. Hij gebruikte
zijn eigen reiservaringen en creatieve lessen
met studenten voor de mooie heldere
tekeningen van de dagelijkse cultuur in
China.

uitgave voor iedereen die de Chinese cultuur
wil overbrengen op kinderen of er zelf heel
graag meer over wil leren. Wie interesse heeft
in China, haar cultuur en de Chinese taal, zal
genieten van de tekeningen en met plezier
Chinese klanken en woorden beleven.

‘My Book of ChinABC’

Trouwens: met de aankoop van de ABC
boekjes help je Steffen met de realisatie van
bijbehorende lesmaterialen. Dit project
wordt ondersteund door het Prins Bernhard
Cultuurfonds Caribisch Gebied, World
Literacy Foundation, Departamento di
Enseñansa Aruba, Verhalenhuis Belvédère en
stichting Meer dan Babi Pangang.

Voor het ontwikkelen van ‘My Book of
ChinABC’ begon Steffen in Rotterdam een
bijzondere samenwerking met de Chinese
docente Li Zhou. Samen laten zij kinderen op
een leuke en beeldende manier kennismaken
met de Chinese cultuur en Pinyin. ‘My Book
of ChinABC’ is een mooie en laagdrempelige

Voorbereiding:

Snijd de pepertjes heel fijn. Pitjes heb ik
weggedaan, maar je kan het erin laten - dit
maakt de saus pittiger - maar zelf vind ik de
pitjes gewoon niet fijn om tussen mijn tanden
en eten te krijgen. Snijd ook de knoflook heel
fijntjes. Doe de fijngesneden pepertjes en
knoflook samen in een vijzel en maal zo fijn
mogelijk. Snijd het uitje zo fijn mogelijk.

Koken:

Doe een flinke scheut sla- of zonnebloemolie
in een pan. Laat het kort even heet worden.
Fruit eerst de fijngesneden uitjes. Niet
bruin laten worden. Doe vervolgens de
peperknoflookpasta erbij (alle sap in de vijzel
mag ook erbij). Roer goed en rustig door de
gefruite uitjes. Het is belangrijk dat er genoeg
olie in de pan zichtbaar is, je kunt eventueel
wat olie erbij schenken. Laat het geheel op
zacht of middelhoog vuur pruttelen. Voeg
voor de smaak een beetje zout toe (naar eigen
smaak). Zelf vind ik het ook lekker om wat
kippenbouillonpoeder erbij te
doen. Goed roeren en proeven of
je de smaak al voldoende vindt.
De saus is klaar als het geheel
zacht is en een goede smaak heeft.
De olie kleurt roodoranje en de
uitjes zijn glazig.
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ABC-boekjes over
China, Aruba, Bonaire en Curaçao

Woensdag lesdag in Space101 vanaf september
Space101 programmeert vanaf september
2021 lessen Mandarijn voor beginners. De
lessen worden gegeven door docente Lily
Zhou. Ze is taalkundige en heeft al veel
ervaring met lesgeven aan niet-Chinezen die
de Chinese taal willen leren.

华侨新天地

Te gebruiken:
Als dipsaus voor dimsums. Als topping voor
je nasi of noedels uit de wok. Heerlijk als
topping op je noedelsoep. Ook lekker op
een broodje. Ik gebruik deze dipsaus soms
ook om gerechten mee te koken, net zoals je
sambal bij een gerecht doet. Eet smakelijk.

Kom ook naar de presentatie
Op 1 september aanstaande vindt in
Verhalenhuis Belvédère in Katendrecht
de presentatie plaats van ‘My Book of
ChinABC’. Steffen Maas en Li Zhou
geven een workshop en een persoonlijke
introductie van het project. Iedereen kan
meedoen, kijk voor meer informatie op www.
belvedererotterdam.nl. Alle boekjes (over
China, Aruba, Bonaire en Curaçao) zijn vanaf
die dag te koop bij Belvédère en ook reeds te
bestellen via studiosteffenmaas@gmail.com.
Zie ook www.chinabc.nl.

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)

