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焦点来风 & 广告专版 // ADVERTENTIE

De tentoonstelling is een ontmoeting tussen 
Anastasia Wei, een Vlaams-Griekse beeldend 
kunstenaar die 7 jaar in China leefde en nu 
in Ro� erdam woont en werkt én de Chinese 
kunstenaar So� e Xie die al meer dan 20 jaar in 
Nederland woont.
Sofie Xie is an experienced artist born in 
Wenzhou, China and grew up in an artistic 
family. In 1999 she arrived in the Netherlands 
and since then she is shared between 2 feelings, 
her homesickness for China and her love for 
the Netherlands.

So� e Xie is using many di� erent techniques 
in her art and is mostly inspired by medita-
tion, music, dance and � om the hazy poems 
of Yang Lian.
Also, So� e wants to show her wish for world 
peace for all the species living on Earth.
www.so� exie.com

Anastasia Wei is an experienced architect 
engineer with an artist soul since her child-
hood. She always used art and nature to 
escape into the world of dreams and possibili-
ties. Her professional and personal experiences 
in di� erent latitudes and contexts (Shanghai, 
Chengdu, Athens, Ro� erdam) inspired her 
art. She reinterprets the interaction between 
cities and the beauty of nature and questions 
our actions towards nature and our position 
within it.
www.shanshuilab.com

 De tentoonstelling is elke dinsdag te bezoeken 
of op afspraak via een mail naar : shanshuilab@
gmail.com.
 Locatie: SPACE101
Diergaardesingel 101, Ro� erdam.

Toen mijn dochter vier jaar werd en naar de 
kleuterschool ging, kreeg ze te horen dat ze 
andere ogen had. Haar klasgenootjes consta-
teerden dat ze er anders uit zag. De meeste 
kindjes waren blond. Mijn dochter heeft 
zwarte haren en Chinese ogen. Het maakte 
haar verdrietig dat ze er anders uit zag dan de 
rest. Ik was verdrietig dat ze op zo’n manier 
bewust werd gemaakt van haar Chinese 
wortels. Ik nam me voor om niet de klasge-
nootjes als stout te bestempelen, maar om haar 
te laten begrijpen hoe bijzonder het wel niet 
is om Chinees te zijn en tegelijkertijd gewoon 
Nederlands. Je hebt meer te bieden dan de rest 
en die ogen, dat zijn dezelfde ogen als die van 
mama en vond ze de ogen van mama lelijk? 
Nee! Dochters lijken toch op hun moeders?! 
Door te spreken over veel leuke informatie 
zoals het benoemen van Panda’s, Chinees 
nieuwjaar, geweldige Chinese uitvindingen, 
de duizenden jaren oude Chinese cultuur 
en natuurlijk al het lekkers wat de Chinese 
keuken te bieden hee� , maakte het gevoel van 
schaamte door ‘anders te zijn’ plaats tot een 
gevoel van trots zijn op je Chinese wortels. 

‘Ogen die schi� eren in de hoekjes’ is precies 
wat ik als moeder heb gedaan bij mijn dochter. 
Ik las het boek samen met mijn dochters en het 
was alsof het over ons ging. Een en al herken-
ning. Het is een boek dat benadrukt dat ieder-
een anders is, dat de Chinese cultuur prachtig 
is, dat je trots moet zijn op wie je bent en hoe 
je eruit. Het boek is prachtig geïllustreerd met 
de juiste Chinese elementen. Een aanrader om 
voor te lezen maar ook om zelf te lezen.   

         The Yellow Heart Foodguide Mijn persoonlijke mening 
over Aziati sch (Chinees) eten 
in Rott erdam

Het restaurantje heet Yellow River, maar de 
Chinese karakters aan de gevel vertellen: Lan 
Zhou beef noodles. Voor een leek zegt het nog 
steeds niks, maar wie China beter kent, weet 
dat het gaat om verse treknoedels. Voor corona 
was ik al op de hoogte van dit restaurantje, dat 
alleen nog maar de noedelsoep met dikke of 
dunne noedels op de menukaart had staan. Ze 
hebben blijkbaar alle lockdowns overleefd en 
daar ben ik heel blij om, want hun noedelsoep 
is echt heel goed. Heel diep van smaak, met 
goede verse noedels en heel ruim geportio-
neerd. Zeg maar een zeer grote kom die hele-
maal tot de rand gevuld is met soep, noedels en 
lappen dungesneden rundvlees met heerlijke 
verse kruiden en zelfgemaakte pepersaus. Als 
je er al naar kijkt, ga je watertanden. Voordat 
ik deze review schreef was ik alweer drie keer 
geweest. Elke keer met een andere tafelgenoot 
met telkens hetzelfde commentaar dat het echt 
superlekker is en dat ze zeker zelf ook mensen 
gaan meenemen. Het overgrote deel van de 
huidige gasten zijn Chinezen. Sporadisch zie 
je een verdwaalde westerling of een toerist 
(meestal niet echt verdwaald want ze kijken 
steeds op hun mobiel om zeker te weten dat 
ze zijn waar ze willen zijn). Als iedereen straks 
steeds iemand anders meeneemt, dan vrees 
ik dat straks het restaurant te klein wordt en 
het wemelt van de noedelslurpers. Je kunt er 

Deze keer: 
Yellow river Lanzhou LaMian

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)

TIPS
Tea Talk in space101: 

elke dinsdag vanaf 10:00 uur 
welkom voor een kop Chinese 
thee en je Mandarijn oefenen 

met docente Lili Zhou. 

niet reserveren dus het is nu al goed kijken naar 
een vrije tafel. Gelukkig is het stramien wel, 
bestellen-betalen-zi� en-eten-halen-opeten en 
dan snel wegwezen. Dus het stroom vrij snel 
door. Wie lang blij�  zi� en, krijgt misschien wel 
scheve ogen van gasten die staan te wachten op 
een tafel, denk ik zo maar. 
De menukaart is na de lockdowns uitgebreid. 
Ik nam me voor om iets anders te proberen, 
maar elke keer bezwijk ik weer voor de tradi-
tionele noedelsoep. Bij deze soep kun je een 
soja-ei erbij pakken en zelf je eigen schaaltje 
salade scheppen aan de koude bar. Ik raad je 
aan om de aardappelsalade te proberen (ziet 
eruit als gele sliertjes). Expres neem ik geen 
drinken erbij, want het is echt zonde om de 
soep ook niet op te drinken. Elke keer ga ik met 
een tevreden gevoel weg en denk ik al aan de 
volgende keer dat ik langs kan komen. Ik voel 
veel sympathie voor de eigenaresse: de dame 
die de bestellingen opneemt en ik vind het 
simpele concept helemaal geweldig. Dit is echt 
een geen-gedoe-geen-kijk-mij-nou-restaurant, 
maar een authentieke zaak met een goede 
prijs-kwaliteitverhouding. Voor wie de eerste 
keer komt, niet te lang op het menu kijken bij 
de bestelbalie en als de dame je wat vraagt, is 
het ‘koriander, peper?’ (als je de noedelsoep 
bestelt). 

Ogen die glinsteren 
in de hoekjes

Nieuwe tentoonstelling: 

Dream World

平面设计师（兼职，工作时间可协调）

工作内容：

1. 负责《华侨新天地》报纸平面媒体的版面编排

2. 与客户沟通，根据客户要求负责其广告产品的宣传、平面设计、制

作及其它图文处理

3. 参与并协助市场部客户具体项目的联系，推进常规的创意和执行

诚聘

要求：

1. 熟悉 InDesign，Illustrator，Photoshop 等设计软件，具备中文编写

能力

2. 平面设计或相关专业毕业，2年以上相关工作经验

3. 良好的中文功底，可以以英语或荷兰语交流沟通

4. 有创意，反应灵敏，工作认真，主动负责，时间观念强，具备团队

合作精神和创新意识

5. 具备较强独立工作能力，能够承受压力，工作效率高

   

工作地点：

鹿特丹市中心（可在家办公，具体入职后可协调）

* 如果你之前有社交媒体运营和新媒体编辑经验，绝对是一个加分项！

申请方式：请将中文求职信、简历及作品发送至info@asiannews.nl


