
Temsenaars op handelsmissie 
in China

Van 23 tot 30 september waren we met een Temsese delegatie op handelsmissie 
in China, een privé-initiatief van Tony Nai, voorzitter van de provincie-Jiangsu
Kamer van Koophandel van de Benelux, in Temse bekend als eigenaar-zaakvoerder 
van hotel-restaurant ‘De Sampan’. De delegatie bestond hoofdzakelijk uit zaken-
mensen. Voor allen is het een bijzonder boeiende en leerrijke ervaring geworden. 

Op reis gaan naar China: het ligt niet voor de hand. Er op handelsmissie gaan 
(met alleen maar Temsenaars): nog veel minder. Het was dan ook met gezonde 
scepsis, dat wij het Europese continent ruilden voor Oost-Azië. De gezonde 
scepsis heeft niet lang stand gehouden.  

Het rijke, gevarieerde programma hield een gezond evenwicht tussen economie 
en toerisme, business en recreatie. Hier volgt een greep uit het programma.

De zakenlui van ons gezelschap werden op verschillende plaatsen in contact 
gebracht met Chinese businessmensen, die de sectoren vertegenwoordigden 
waarin de leden van onze delegatie actief waren. Alle gesprekken verliepen in 
het Engels, altijd in aanwezigheid van een Chinese tolk, die (bij)vertaalde waar 
nodig. Bij elke business meeting werden de deelnemers officieel aan elkaar 
voorgesteld, waarna zij individueel konden overleggen, peilend naar mogelijke 
samenwerkingsverbanden. Meerdere ontmoetingen hebben tot nauwe contac-
ten geleid, die perspectief bieden voor de toekomst. 

Er waren ook diverse officiële ontvangsten. In Beijing (Peking) waren we te gast 
bij de burgemeester van het Chaoyang District en bij de Chinese Vereniging ter 
bevordering van vriendschap met andere landen. In Suqian, de geboorteplaats 
van Tony Nai, waren we getuige van de opening (bijgewoond door 1.000 geno-
digden) van een beurs gewijd aan de nieuwste ontwikkelingen inzake Groene 
Energie. We bezochten er ook het indrukwekkende, recent aangelegde, ecolo-
gisch georiënteerde Santai Mountain National Forest Park en maakten kennis 
met de hoog geavanceerde E-communicatie van de stad. De vriendschapsban-
den met de stad werden vastgelegd in een protocol tussen de burgemeesters. 

Naast de zakelijke initiatieven waren er de begeerde toeristische bezoeken. In 
Beijing bezochten we de Chinese Muur (8.850 km lang, hoofdzakelijk gebouwd 
in de 14de-17de eeuw als verdedigingslinie), het Plein van de Hemelse Vrede 
(De Verboden Stad was die dag helaas gesloten), winkelcentra…, in Suqian: een 
sakefabriek, een park gewijd aan de godin van de zee: Mazu, een zijdefabriek 
en een expo die de nieuwste snufjes toonde inzake hedendaagse toiletten (even 
amusant als leerrijk). In Shanghai slenterden we op en rond de promenade van 
Puxi (het culturele, commerciële en entertainmentcentrum), we maakten 
a boat-trip by night op de Huangpurivier, bezochten een winkelstratenwijk 
(waar afbieden een sport is), de (eeuwenoude) Ancient Street en de Shanghai 
Tower, het 3de hoogste gebouw ter wereld: 632 m hoog, 131 bouwlagen.  

Treffend was de kwaliteit van de organisaties: alles vlekkeloos in orde! Treffend 
was ook de vriendelijkheid van de Chinezen, zowel bij de overheid en de zaken-
lui als bij de bevolking. 

Natuurlijk hebben we van nabij kennis gemaakt met de Chinese keuken. Lekker 
en gevarieerd. Maar het was toch zalig bij onze thuiskomst vergast te worden op 
beefsteak frites.

Het mag onderstreept: onze delegatie muntte uit door verscheidenheid aan sec-
toren én door harmonische eenheid inzake verstandhouding en spirit.

De reis naar China was een unieke belevenis, even verrijkend als boeiend. 
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