
 
Van 6 t/m 10 juli 2017 hebben wij deelgenomen aan het 2017 Summer Camp For Foreign 
Families With Adopted Chinese Children. We hebben in die week heel veel verschillende 
dingen gedaan en gezien. Wij zaten in bus 1 met Oscar als gids. Hij heeft ons heel goed 
begeleid bij alles wat we hebben gedaan. Op de eerste dag gingen we naar de chinese muur 
maar het regende heel hard dus konden we daar niet heen en werd het programma 
gewijzigd. We gingen toen naar het Summer Palace. Omdat het de hele dag bleef regenen 
was het wel jammer dat we ’s avonds niet buiten konden lopen op het Olympisch Park we 
hebben dit toen maar van uit de bus bekeken.  
 
De volgende dag gingen we naar het Tiananmen Plein en de Verboden Stad. Dat vonden we 
indrukwekkend. Leuk was dat we op het Tiananmen Plein een groepsfoto hebben laten 
maken met heel bus 1. Daar hebben we een boek van gekocht. Na de lunch gingen we naar 
het Nationaal Theater voor de uitvoerende kunsten, Het operagebouw van Peking kan je wel 
zeggen. Daar kregen we een uitvoering te zien van muzikanten met oude traditionele 
Chinese muziekinstrumenten. De muziek was wel leuk, maar de meeste mensen waren nog 
zo moe van de jetlag, dat ze moeite hadden om wakker te blijven. Na het optreden mochten 
we nog rondkijken in het gebouw. Wat een ontzettend indrukwekkend en groot gebouw is het 
zeg!  
 
We hebben daarna gegeten in het oudste en beste Pekingeend restaurant van China. Papa 
vond het erg lekker maar ik vind Pekingeend niet lekker dus ik ging andere dingen eten.  
Na het eten mochten we nog even shoppen in Qianmen street.  
 
De volgende dag gingen we naar een centrum voor oude Chinese ambachten en daar 
kregen we een heel leuke voorstelling te zien van oude artiesten. De oudste was bijna 80 
jaar oud. Na de voorstelling werden we ingedeeld in groepjes die allemaal verschillende 
dingen mochten maken, zoals bijvoorbeeld een Chinese vlieger of lampion. Ik heb een 
masker van de Chinese Opera beschilderd. Ik vond dit erg leuk om te doen. 
 
’s Middags gingen we naar de Chinese Muur waar we 2 uurtjes hebben rondgekeken en 
gewandeld. Ook heb ik hier een medaille gekocht met mijn naam in het Chinees erin 
gegraveerd. Dat vind ik een leuk souvenir. 
 
’s Avonds gingen we eten in het nationaal museum voor keizerlijke kookkunst. Daar kregen 
we een dinnershow te zien met heel veel verschillende artiesten en bij elke voorstelling werd 
dan een gerecht geserveerd. Het was een heel mooie show en erg goed en bijzonder eten. 
 
De volgende dag was alweer de laatste dag van het programma van het Summer Camp. 
Dit vond ik zelf wel de meest bijzondere dag, want we gingen met ZhaoWei, een jongen van 
mijn leeftijd, zijn oom en nicht een dagje samen dingen doen in Peking. Hoewel ZhaoWei en 
ik het beiden wel spannend vonden, was het een heel leuke dag. We zijn samen naar de 
campus van de Universiteit van Peking gegaan, waar de oom van ZhaoWei werkt en we 
hebben rondgekeken in het Bird Nest Olympisch Stadion. ’s Avonds hebben we nog samen 
met de moeder van ZhaoWei erbij lekker gedineerd in een restaurant en zijn we bij hem thuis 
gaan kijken. Het was wel goed om zijn leven te kunnen vergelijken met die van mijzelf. 
We hebben allebei veel te veel huiswerk, vinden wij bijvoorbeeld. Ha, ha. 
 
Helaas is het Summer Camp nu alweer voorbij. 
Ik en mijn vader vonden het een erg prettige en leuke week en we vinden het heel bijzonder 
dat we van de Chinese overheid mee mochten doen. 
 
Dank jullie wel voor een prachtige ervaring. 
 
 
Jade Xialin van Bruggen en haar vader René.  
 



 
Groepsfoto van onze bus nummer 1 
 
 

 
Uitvoering in Nationaal Theater (operagebouw) 
 
 
 

 
 
   Samen met ZhaoWei voor de ingang van Beijing University. 


