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Wij (moeder Ingrid en dochter Rosalie van 13 jaar) hebben deelgenomen aan het China 

Heritage Summercamp van 5 t/m 10 juli 2017. We vonden het heel erg fijn dat we op het 

laatste moment ons nog konden aanmelden. Eigenlijk wilden we pas in 2018 of 2019 

deelnemen omdat onze jongste zoon nu pas 9 jaar is en dus nog niet mocht deelnemen. 

Maar Rosalie verlangde zo naar China terug dat we op het laatste moment hadden besloten 

om dan met zijn tweeën te gaan. We waarderen het heel erg dat de Chinese overheid dit 

programma aanbiedt aan de uit China geadopteerde kinderen. Het grootste deel van de 

groep waren Spanjaarde. Er deden 7 gezinnen van Nederland mee.  

 Vanaf het moment dat we op de luchthaven van Beijing aankwamen was alles voor ons tot 

in de puntjes verzorgd. We werden vanaf de luchthaven opgehaald en naar het luxe hotel 

gebracht. Daar ontvingen we een pakket bestaande uit onder andere T-shirts, boeken, pet 

en naambadge. Op de dag van aankomst waren we vrij en zijn we naar de Beijing Zoo 

geweest om de panda’s te zien. De dagen daarna hadden we een druk programma met ’s 

ochtends, ’s middags en ’s avonds allerlei activiteiten zoals een bezoek aan het Zomerpaleis, 

de Verboden Stad en het Nationaal Theater. Overal gingen we met de bus naartoe vergezeld 

door onze gids Oscar die tijdens alle activiteiten bij ons was.  We waren overigens met in 

totaal 4 bussen met gezinnen uit Amerika, Canada, Spanje en Nederland. Wij zaten in bus 1 

en zaten met Canadezen in de bus. Ook hebben we 3 shows gezien, één door oudere 

mensen waarbij we zelf ook mee mochten knutselen, één hele luxe diner show waarbij 

telkens het gerecht op een bijzondere manier gepresenteerd werd en een show in het 

Nationaal Theater met klassieke Chinese muziekinstrumenten. We hebben hier heel erg van 

genoten. Het was wel erg heet tijdens ons verblijf in Beijing. Vooral toen we bij 37 graden de 

Chinese Muur moesten beklimmen. Maar dat hadden we er graag voor over, want het was 

toen heel mooi zonnig en helder weer. Op de dag dat het bezoek aan de Chinese Muur 

oorspronkelijk op het programma stond regende het de hele dag heel hard. Zodoende was 

er wat geschoven in het programma en dat was wel erg prettig.  

 



Het meest bijzondere van deze reis was het bezoek aan de middelbare school en de dag 

“meelopen” met het gezin van Shiela (12 jaar) waar wij aan gekoppeld waren. In het 

appartement van Shiela en haar ouders zijn we heel gastvrij ontvangen met thee en allerlei 

soorten fruit. Daar hebben we veel vragen kunnen stellen aan het gezin. Ook hebben we 

samen met het gezin dumplings gemaakt en opgegeten als lunch. Rosalie en Shiela mochten 

kiezen wat we gingen doen. We zijn eerst naar een park gegaan waar we op een bootje 

hebben rondgevaren. En daarna wilden de meiden shoppen en zijn we dus naar een grote 

shopping mall gegaan. Daar hebben we wat rondgekeken en ’s avonds nog gegeten in een 

noodle restaurant. Wat deze dag zo bijzonder maakte was dat Rosalie kon ervaren hoe het 

leven van iemand van haar leeftijd er in China uitziet. Maar ook wat voor muziek er in China 

geluisterd wordt, welke lesstof op school behandeld wordt etcetera. Rosalie en ik hebben 

heel erg genoten van ons (toch wel korte) bezoek aan Beijing. We hopen het nogmaals met 

het hele gezin te kunnen herhalen. Nogmaals heel veel dank aan de organisatie! 

 


