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Inhoud 
 
37 Chinezen zelf aan het woord... 
 
China verandert razendsnel. De gevolgen daarvan zijn verstrekkend voor de hele wereld. Zullen 
de Chinese producten onze markten overspoelen en jobs vernietigen? Of is de Chinese supergroei 
ook een kans? 
 
Ng Sauw Tjhoi, Radio 1-journalist van Chinese afkomst, en Marc Vandepitte zochten Chinezen 
van alle rang en stand op voor een diepgaand gesprek. De rijke Chinese ondernemer en de 
dynamische partijsecretaris, de inlandse migrant en de toeristische gids, de kritische cineast en de 
manager, de directiesecretaresse, de arbeider en de boer. De auteurs leggen ook hun oor te 
luister bij de top van de Belgische zakenmensen in China. 
 
Zo ontstaat een Chinees mensenlandschap dat de lezer een betere kijk geeft op de immense 
veranderingen in China. 
 
In het boek maakt u kennis met ondermeer: 
 
Ma Xuezheng, topmanager Lenovo - Song Pengfei, Hiv-patiënt - Lo Szeping, directeur 
Greenpeace China - Ji Ming, journalist Xinhua News Agency - Wu Shenyao, vakbondsvoorzitter 
Shanghai - Carla Wang, schrijfster van meidenromans - Chen Xichun, decaan van de partijschool 
van Shanghai - Chen Denghua, bedrijfsleider en lid van de CCP - Jia Zhangke, filmregisseur van 
Still Life, winnaar Gouden Leeuw Venetië 2006 - Wang Yunsheng, boer en partijsecretaris - Han 
Guojin, vakbondsvoorzitter van Baosteel in Shanghai - Shi Changshan, migrant-papierraper 
Beijing - Wei Wei, directeur van de migrantenorganisatie Xiao Xiao Niao - Zhou Yanrong, manager 
Ikea in Bejing - Jiao Yikui, gepensioneerde plattelandarts - Xu Dafeng, expert in sociale zekerheid 
- Zhang Qiyue, ambassadrice van China in België - Frank Christiaens, algemeen directeur Barco-
China - Bert De Graeve, algemeen secretaris Bekaert - Gilbert Van Kerckhove, consultant Olympic 
Economics in Beijing - Baron Paul Buysse, voorzitter Bekaert - Ajit Shetty, afgevaardigd-
bestuurder Janssen Pharmaceutica… 
 



Commentaren 
 
Luc Cortebeeck, voorzitter ACV: “Veel waarschijnlijke en nog meer onwaarschijnlijke verhalen 
doen de ronde over China. Dit boeiende boek straalt verscheidenheid uit en vermijdt platgetreden 
paden, algemeenheden en een louter economische benadering. Een sterk boek ook omdat de 
auteurs meer vanuit het standpunt van China kijken en zoeken…” 
 
Rudy De Leeuw, voorzitter ABVV: “Moeilijke vragen worden niet uit de weg gegaan. De 
antwoorden van de Chinezen getuigen van een openheid die we niet direct hadden verwacht. (…) 
De auteurs brengen een scala van zeer uiteenlopende mensen tot leven en via vele invalshoeken 
krijg je een zeer divers portret van China. Een aanrader!” 
 
Carlos Polenus, China-verantwoordelijke bij het IVVV (Internationaal Verbond van Vrije 
Vakverenigingen): “De gehele maatschappelijke evolutie en haar tegenstellingen komen goed in 
beeld. Een begeesterend verhaal, een vlot leesbaar en onderhoudend boek…” 
 
Marilou den Outer, webmaster van de China-portaalsite www.geledraak.nl: “Er wordt heel veel 
geschreven over China, analyses zijn er te over. Voor het leven en de denkwereld van Chinezen is 
minder aandacht. De auteurs vullen die leemte op en hoe!.” 
 
Volledige commentaren en commentaren van anderen, zie: www.madeinchinabook.eu. 
 
 
Auteurs 
 
Ng Sauw Tjhoi is Belg en Hakka, een bevolkingsgroep in China. Hij maakte voor de VRT 
documentaires en reportages o.m. in China. Hij werkte mee aan het Radio 1-programma ‘Voor de 
Dag’, en werkt tegenwoordig voor het Radio 1-programma ‘Alaska’. Hij ontving verschillende 
prijzen voor zijn werk. 
Marc Vandepitte is filosoof en economist. Hij is auteur van o.a. De gok van Fidel (EPO, 1998) en 
De kloof en de uitweg, Een eigenzinnige kijk op ontwikkelingssamenwerking (EPO, 2004). 
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