
 China 
 Waar eeuwenoude tradities 
 samensmelten met de toekomst 

 China is na Rusland en Canada het grootste land ter wereld. De 
 Chinezen vormen samen een vijfde van de wereldbevolking. Ze 
 houden vast aan hun eeuwenoude tradities, maar stellen zich ook 
 open voor de moderne Westerse mode, muziek en fastfood. De 
 oude architectuur is in harmonie met moderne gebouwen. 
 Chinezen zijn vriendelijk, gastvrij en warmhartig. Dit uitgestrekte 
 land kent een grote verscheidenheid aan culturen en volkeren met 
 elk hun tradities en religieuze gebruiken. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 De meeste gastgezinnen wonen in een middelgrote stad. Familie is 
 erg belangrijk in de Chinese cultuur. Vaak hebben gezinnen maar 
 één kind en het is niet ongewoon dat drie generaties onder één dak 
 wonen. Binnen en buiten de familie is er een groot respect voor 
 hiërarchie. Ouders hechten veel belang aan de studies van hun 
 kinderen en verwachten dat ze hard studeren. Daarom zullen ze 
 grenzen stellen aan het uitgaan en aan de hobby’s van hun 
 kinderen. Daarnaast verwachten ze ook van de school dat ze een 
 belangrijke rol spelen in de opvoeding van hun kind. 

 Hoofdstad  : Beijing 
 Taal  : Mandarijns 
 Munt  : Renminbi ¥ 
 (RMB) 

 Bevolking  : 
 1,4 miljard 

 Oppervlakte  : 
 9 596 961 km² 
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 School 
 De schooldag begint met het hijsen van de vlag. Na school kan je vrij 
 kiezen voor sport, muziek of een studiemoment. De klassen zijn groot 
 en bestaan uit 35 tot 50 leerlingen. Succes op school is zeer belangrijk 
 voor de meeste studenten. Daarom spenderen ze een groot deel van 
 hun tijd aan studie. De schooldagen zijn lang en de nadruk ligt op 
 wiskunde en wetenschappen. Chinese jongeren besteden dagelijks 
 een aantal uren aan hun studie na de schooluren. 

 Taal 
 In China worden er talrijke talen en dialecten gesproken. De nationale 
 taal is het Mandarijns en wordt gesproken door 70% van de bevolking. 
 De meeste AFS-gastgezinnen spreken Mandarijns en ook op school 
 worden de lessen in het Mandarijns gegeven. Je moet geen Mandarijns 
 spreken om deel te nemen aan een uitwisseling in China, maar we 
 raden je aan om wel een basiskennis te hebben. Je krijgt drie maanden 
 intensieve taalles in je gastschool. 

 Eten 
 Een Chinese maaltijd bestaat vooral uit groenten, rijst en noedels en in 

 mindere mate uit vlees. Noedels en dumplings zijn populair in het 

 noorden, rijstschotels zijn dan weer meer typisch in het zuiden. De 

 Chinese keuken heeft een breed spectrum aan samenstellingen en 

 smaken. Sommige Chinezen eten met stokjes en zullen je met veel 

 geduld leren hoe je ermee moet omgaan. 

 Vereiste leeftijd 
 15j en 6m – 17j en 6 m | 
 18 - 25j 

 Duurtijd 
 Semester of 
 schooljaar | 8 maanden 
 of langer 

 Programmatypes 
 Middelbare school, 
 universiteit 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de mogelijkheden 
 voor jou 
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