
Het is pauze en op de eerste verdie-
ping klinkt zachtjes zoete, Chinese
muziek. Een koortje zet in. Het be-
staat uit een stuk of twaalf Neder-
landse studenten. Een aantal van
hen maakt tegelijkertijd een aantal
tai-chibewegingen. De voeten ge-
spreid, de armen vooruitgestoken in
een boog.
,,In het Beatrix Theater zullen ze

dit lied zingen voor de gasten, onder
wie burgemeester Wolfsen, staatsse-
cretaris Zijlstra van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap en de Chinese
ambassadeur van de Volksrepubliek
China Zhang,’’ zegt Tai Song Lim,
voorzitter van de Stichting Alge-
mene Chinese School Utrecht.
Verderop komt nog meer gezang

en geklap uit een klaslokaal. Daar
zitten de jongste leerlingen vanaf
vier jaar. In andere lokalen zitten de
oudere leerlingen tot en met 18 jaar.
,,Het zijn voornamelijk kinderen
van Chinese ouders die graag willen
dat hun kind ook Mandarijn leert,’’
zegt Lim. De leerlingen komen elke
zaterdag vanuit heel Midden-Neder-

land naar de les in Utrecht toe.
,,Dertig jaar geleden begonnen we

met 14 kinderen vanuit een huiska-
mer en nu hebben we 500 leerlin-
gen,’’ zegt Lim. In elke klas zitten
een of twee Nederlandse kinderen
en er zijn twee klassen met uitslui-
tend volwassen Nederlanders. De
school is de afgelopen jaren gestaag
gegroeid door de centrale rol die zij

speelt in de Chinese gemeenschap
van Midden-Nederland. Het is een
sociale ontmoetingsplaats voor ou-
ders en leerlingen, omdat de mees-
ten zich als vrijwilliger inzetten voor
de school.
Ook het aantal Nederlandse stu-

denten neemt toe. Dat komt door de
interesse in de Chinese taal en cul-
tuur en de opkomst van de econo-
mie. Sinds kort kunnen Nederlan-
ders op maandagavond terecht aan
de Vondellaan.

HOLLANDSENAMEN
Een van die twee klassen met Ne-
derlanders is in volle gang. De stu-
denten die luisteren naar Hollandse
namen als Alex, Geurt, Jeroen, Ar-
nold, Jan en Wiebe kijken een oefe-
ning na. ,,Ji guang ibai,’’ klinkt het.
,,Heel goed Alex,’’ zegt de docente
die voor het bord staat.

Ze vervolgt: ,,Arnold, nummer

twee.’’ Arnold leest in het Mandarijn
het antwoord op en de docente
schrijft een karakter op het bord.
Wiebe Lindeman (35) werkt als

actuaris. Hij heeft al twee jaar les bij
de school. ,,Het komt voort uit een
algemene interesse. China is veel in
het nieuws,’’ zegt Lindeman. ,,Het
moeilijkste aan het leren van de taal
is, dat er in Nederland niemand is
om mee te oefenen,’’ zegt medestu-
dent Jan van der Kooij (69). Het is
ook zijn tweede jaar les aan deze
school. Hij volgt de lessen vooral,
omdat hij ze leuk vindt.
Om 13.00 uur zijn de lessen afge-

lopen. Het huiswerk wordt opgege-
ven en de docent zegt: ,,Volgende
week zaterdag om 11.00 uur is de ge-
nerale repetitie voor het jubileum-
feest.’’ De school stroomt langzaam
leeg en maandag kunnen de ‘nor-
male’ leerlingen van het ROC weer
in de bankjes plaatsnemen.

Chinese school viert zaterdag 30-jarig jubileum

Chinees leren in Utrecht
UTRECHT • Het ROC-ge-
bouw aan de Vondellaan
in Utrecht verandert elke
zaterdag in een Chinese
school. Op zaterdag
15 oktober viert de Alge-
mene Chinese School
Utrecht haar 30-jarig be-
staan met een groot
feest in het Beatrix Thea-
ter. De voorbereidingen
zijn in volle gang.

SIMON DEWILDE

Leerlingen van de Chinese school oefenen voor hun optreden. FOTO JEROEN JUMELET
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Deur toch op een kier voor
fietsenmaker Kok in Lunetten
SJEF VAN HOOF
UTRECHT • Wethouder Harry
Bosch gaat kijken of de fietsherstel-
plaats van Jos Kok in Lunetten toch
open kan blijven. Eerder had de ge-
meente aangegeven dat de werk-
plaats aan de Treek binnen vier
weken gesloten moest zijn.
Kok heeft een nieuwe omgevings-

vergunning aangevraagd en dat
biedt de betrokkenen de tijd om
naar een andere oplossing te zoe-
ken.
Bosch verklaarde deze week in de

raadscommissie Stad en Ruimte dat
hij geen zin heeft in precedentwer-
king. De gemeente is terughoudend
met bedrijven midden in woonwij-
ken.
Desalniettemin wil hij kijken of

Kok in aanmerking komt voor de
zogenoemde ‘kruimelregeling’. Die
regeling biedt gemeenten de moge-
lijkheid om op bijzondere gronden
en op kleine schaal gebruik van wo-

ningen binnen de bebouwde kom
toe te staan die in strijd zijn met het
bestemmingsplan.
Gemeenteraadslid Vincent Olden-

borg kreeg bij zijn vraag aan de wet-
houder bijval van leden van andere
raadsfracties, onder wie het Lunet-
tense gemeenteraadslid Bert van
der Roest. Oldenborg: ,,Kok staat
voor veel dingen die we in Utrecht
willen stimuleren. Het zou erg jam-
mer zijn als hij zou moeten sluiten.’’

OGEN METEN!
Laat deze maand uw

Miedema Optiek

Amsterdamsestraatweg 418

3551 CX Utrecht

Tel. 030-2431583

www.miedema-optiek.nl

Bronkhorst Brillen

Zevenwouden 224

3524 CS Utrecht

Tel. 030-2895945

Schoonderwoerd Brillen

St. Jacobsstraat 12

3511 BS Utrecht

Tel. 030-2310620

www.schoonderwoerdbrillen.nl

Van der Heijde Optiek

Burgemeester Reigerstraat 26

3581 KS Utrecht

Tel. 030-2511555

www.vanderheijdeoptiek.nl

Bij de brand in Zorgcentrum
De Geinsche Hof in Nieuwe-
gein, in juni
van dit jaar,
werden de
bewoners
niet alleen
geholpen
door de pro-
fessionele
hulpdien-
sten, maar
ook door bouwvakkers,
buurtbewoners en natuurlijk
de medewerkers van het
zorgcentrum zelf. De ge-
meente Nieuwegein is zo blij
met deze mensen, dat ze vol-
gende week dinsdag een be-
dankbijeenkomst organi-
seert, samenmet De
Geinsche Hof.

Is het niet normaal dat men-
sen in nood geholpen wor-
den?
,,Op zich is dat normaal. De om-
standigheden bij deze brand
waren echter niet zo gewoon. En
dan nog, zelfs al is het normaal
om mensen in nood te helpen,
dan is het nog steeds goed om te
laten zien dat we dankbaar zijn.’’

Wat gaat u doen om die
dankbaarheid te tonen?
,,We gaan ze nog een keer bedan-
ken, namens de gemeente en De
Geinsche Hof. We hebben een
kleine attentie voor ze en verder
moet het ook gewoon gezellig
zijn, met een hapje en een
drankje.’’

Wie worden er uitgenodigd?
,,We nodigen de mensen uit die
die dag geholpen hebben. Dat
zijn de bouwvakkers die aan het
werk waren en te hulp schoten,
mensen uit de buurt en ook de
medewerkers van De Geinsche
Hof. Sommigen van hen waren
niet eens aan het werk maar
kwamen meteen om te helpen,
toen ze hoorden van de brand.
Normaalgesproken is het hun
taak om de mensen te verzor-
gen, niet om ze met gevaar voor
eigen leven te redden.’’

Worden er nog afzonderlijk
helden gelauwerd?
,,Nee, we willen voor iedereen
die geholpen heeft onze waarde-
ring uitspreken. We zullen wel
wat mensen naar voren roepen,
maar dan als vertegenwoordiger
van de hele groep; een bouwvak-
ker, een buurtbewoner en ie-
mand van De Geinsche Hof.’’

En de slachtof!ers van de
brand, de bewoners van het
zorgcentrum, zijn die er ook?
,,Nee, dit is echt voor de helpers.
Maar de slachtoffers, kwetsbare
mensen, zijn we niet vergeten.
We zijn bij ze langs geweest toen
ze tijdelijk in Amersfoort woon-
den.’’

LAURA ROMANILLOS

‘Goed om
dankbaar-
heid te
laten zien’

Frans Backhuijs
Burgemeester Nieuwegein
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Jos Kok bij de ingang van zijn
werkplaats. FOTO SJEF VAN HOOF


