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Via crowdfunding willen we geld inzamelen 
voor twee organizaties die zich inzetten 
voor kwetsbare jongeren in Belgie.
Meer info en hoe je kan meedoen kan je 
vinden via een aparte flyer.
 
We hopen dan ook van harte dat we op 
jullie steun en bijdrage mogen rekenen. 
 
Aangezien de situatie in Shanghai 
langzaam maar zeker normaliseert, 
hebben we goede hoop dat we de 
komende maanden nog een paar leuke 
activiteiten kunnen organizeren, met als 
hoogtepunt ons Sluitingsfeest in de tuin 
van het Consulaat. Zet dus alvast (onder 
voorbehoud weliswaar) zondag 14 juni 
op jullie kalender voor een gezellig get-
together met de VLIS familie. En ik beloof 
jullie alvast 1 ding: er zal geen Mexicaans 
bier worden geserveerd! We hebben 
veeeeeeeeel beters in huis!!
 
Tot gauw!
 
Alex

Beste VLISers,
 
We hadden ons de start van het VLIS jubileum 
jaar toch iets anders voorgesteld! Wie had 
gedacht dat een licht Mexicaans biertje zoveel 
problemen zou betekenen… 
VLIS activiteiten hebben we niet kunnen/
mogen organizeren en ons traditioneel 
Paasfeest in de tuin van het Consulaat heeft 
jammer genoeg ook niet kunnen doorgaan 
door COVID-19 restricties. 
Maar er is licht aan het eind van de tunnel! 
Iedereen is terug aan het werk, alle bars en 
restaurants zijn opnieuw open, temperature 
checks in de woon-complexen en shopping-
malls hoeven niet meer… Shanghai is (bijna) 
terug de bruisende stad die we zo graag 
hebben!
 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we 
boosdoener COVID-19 helemaal kunnen 
vergeten! Familie en vrienden in Belgie 
beginnen nu de impact te voelen van dit virus. 
Lockdowns, volle ziekenhuizen, gesloten 
scholen en (jammergenoeg) ook een tekort 
aan allerlei medisch materiaal.
 
Wij willen als Vlamingen in Shanghai ons 
steentje bijdragen.
 
Daarom hebben we de volgende actie op 
poten gezet.
 

Alex 

Voorwoord
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Agenda mei

Lunch met 
stadswandeling

/ 05
DONDERDAG

Belgian Night

/ 05
VRIJDAG15

14

3D Minigolf

/ 05
ZATERDAG23

Eindfeest

/ 06*
ZONDAG14

*Datum onder voorbehoud
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VLIS helpt!

Alle beetjes helpen en dat is in deze tijden zeker waar. 
In Belgie, en Europa, lijden heel wat mensen, organisaties en bedrijven onder de gevolgen van 
de genomen maatregelen rond COVID-19. 

Als Vlamingen in Shanghai is er helaas weinig wat we voor onze gemeenschap thuis in Belgie 
kunnen doen. Maar, er is wel iets!
Wij bij VLIS hebben contact opgenomen met twee organisaties die zich inzetten voor kwetsbare 
jongeren. Ook zij gaan door zeer moelijke tijden in 2020 en kunnen alle steun gebruiken!

Scan de QR code en maak een vrijwillige donatie voor 
Spelmateriaal voor bijzondere jeugdzorg 

of
Gents Solidariteitsfonds

Wil je helpen maar heb je geen Wechat Pay? 
Stuur gerust een bericht aan een van de bestuursleden of stuur een mailtje naar nihao@vlis.be!
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Terugblik - 
VLIS Nieuwjaarsfeest
Het lijkt bijna in een vorig leven geweest te zijn maar het is enkele maanden geleden dat we 
met z’n allen op het nieuwe jaar klonken op het VLIS Nieuwjaarsfeest!

Met onze Silent Auction hebben we een heel mooi bedrag kunnen doneren aan Lifeline. 
Een dikke merci iedereen!
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Ontdek China in Shanghai

Reizen – een grote hobby van ons allemaal! Helaas kunnen we niet elk weekend onze valiezen 
pakken en een nieuw stukje van de wereld gaan ontdekken. Gelukkig kunnen we ons wel een 
vakantiegevoel geven met de juiste beats, een bepaalde geur of typische gerechten!
Vanaf deze maand neem ik jullie mee op rondreis door China!

Elke maand gaan we een van China’s provincies verkennen zonder ons buiten de grenzen van 
Shanghai te begeven. Wat moet er in de valies? GSM (a.k.a geld) en je goed humeur!

Deze maand is de provincie Hunan onze bestemming!

HOOFDSTAD
LIGGING

AANTAL INWONERS
GEKEND VOOR

LEUK WEETJE

TYPISCHE GERECHTEN

Changsha
Centraal
67,3 miljoen
Wulingyuan (Avatar mountains) en Dongting 
Lake
Dragon Boat festival traditie is hier ontstaan.
President Mao was geboren in Mt. Shaoshan.
Red braised pork, Hunan rijstnoedels, stinky 
tofu en spicy salted duck.

De Hunan gerechten worden vaak vergeleken met de Sichuan keuken. Veel gerechten zijn vaak 
zelfs nog pikanter! Hunan chefs houden van wokken, stomen en sauteren.

GU YI 
Diverse locaties

Spicy Hunan in een aangename  
setting

¥ 100-200 pp

DI SHUI DONG
56, Maoming Nan Lu

Traditionele Hunan gerechten om 
duimen en vingers bij af te likken

¥ 100-200 pp

SPICY MOMENT
Diverse locaties

Hunan gerechten in een 
moderne, romantische sfeer

¥ 100-200 pp

HUNAN COUNTRY CUISINE
168, Wulumuqi Lu

Heerlijke gerechten in een 
huiselijke setting

¥ <100 pp
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Lunch met stadswandeling

Op donderdagmiddag 14 mei spreken we af voor een gezellige en 
heerlijke lunch bij Apollo. Deze keer draaien we even de rollen om en 
zorgen we voor inspanning na ontspanning. Na de lunch maken we 
een leuke wandeling door de stad. Wie weet ontdekken we wel een 
nieuwe plek voor een volgende lunch?

Locatie: Apollo, 201, Anfu Lu
(Lijn 1 en 7, metrostation Changshu Lu of lijn 10, metrostation 
Shanghai Library)

Hou je Wechat en mail in de gaten voor inschrijvingen!

Datum:
14 mei 2020

Tijd:
12:00 - 14:30 

Event Details

Evenementen
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Belgian Night

Na de voorbije maanden hebben we allemaal veel bij te praten en waar 
anders kun je dat doen dan op de VLIS Belgian Night?!
Kom mee genieten van een goeie pint in Cafe des Stagiaires in Found 
158 op vrijdag 15 mei!

Locatie: Cafe des Stagiaires, 158, Julu Lu

Datum:
15 mei 2020

Tijd:
21:00 

Prijs:
Gratis

Event Details
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3D Minigolf

Kom samen met ons plezier beleven in deze 3D minigolf!
We strijden voor de eerste plaats in een unieke setting: UV lichten, 
intense kleuren, ruimtewezens, onderwaterwerelden en dinosaurussen!
Plezier verzekerd!

Locatie: LilaLicht 3D Blacklight Minigolf, 
3F, The Hub, 688 Shenchang Lu
(Lijn 2, 10 en 17, metrostation Hongqiao Railway Station)

Hou je Wechat en mail in de gaten voor inschrijvingen!

Datum:
23 mei 2020

Tijd:
16:00 

Prijs:
Volwassene: 120RMB
Kind: 90RMB

Event Details
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Work that body!
Een tekort aan social contact, een overvloed aan snacks en nul motivatie om te bewegen.
Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar deze lockdown heeft er bij mij toch een aantal kilo’s 
bijgelapt. Shanghai komt stilaan terug tot leven en de zomer staat voor de deur. Tijd dus om 
opnieuw wat structuur en een gezond ritme in ons leven te roepen!

Installeer een van deze app’s en laat je begeleiden tijdens je volgende work-out sessie, 
thuis of in de gym!

Fat burning Workouts: kies je work-out en ga meteen aan de 
slag! Hou je van een uitdaging? Volg dan het 30 dagen plan!

Abs & Core: deze app zit boordevol oefeningen om die spieren 
te trainen.

Daily Yoga Workout – Daily Yoga: deze yoga en meditatie app 
is geschikt voor zowel beginners als gevorderden! Volg de 
eenvoudige instructies vanuit je eigen woonkamer!

Je kunt ook gewoon je favoriete sportmerk ingeven in de APP 
Store of in Google Play. Veel van hen hebben een eigen app 
met heel wat tips en weetjes om je beste beentje voor te zetten!

Zoek je een leuke plek in de stad om de benen te strekken? Hier zijn 
enkele plaatsen waar je je volledig uit kunt leven!

West Bund heeft een aparte looptrack die je langs de rivier leidt. 
Probeer je liever eens wat anders dan wandelen en lopen? Waag je 
aan een parcours op de klimmuur of roep wat vrienden bijeen en speel 
basketbal!

Shanghai is rijk aan parken waar voldoende plaats is om jouw 
yogamat neer te leggen. Ga op zoek naar de plek dicht bij jou thuis en 
vergezel de dansende Chinezen vroeg in de ochtend.

Fan van fietsen? Steek het water over naar Pudong en fiets langs 
de rivier. 42 kilometer lang met onderweg enkele interessante en 
amusante afleidingen.

Green & Safe - EGG - Pure & Whole - Fu He Hui - Qimin Organic Hot Pot

Geef je lichaam de vitamines en 
mineralen die het nodig heeft en 
reserveer je volgende lunch- of 
dinner date bij een van deze 

gezonde opties.

TIP! 
Onvoldoende motivatie om te 
bewegen? Ga samen met je 
vrienden of familie een challenge 
aan en moedig zo elkaar aan!
Wat dacht je van een 30 dagen 
plank challenge?
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Shanghai?
We kennen Shanghai allemaal als een bruisende stad waar altijd wel iets te beleven valt.
Het is dan ook vreemd om onze geliefde tweede thuis zo leeg te zien als het tijdens de 
maanden februari en maart was! Hier zijn enkele unieke beelden vanuit Shanghai van de 
voorbije maanden...

Xintiandi

Een lege metro

Jing’an
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Verlaten straten...

...en een lege Bund.

Bedankt Maxim voor deze indrukwekkende foto’s!
www.maximvdn.com

(+86) 186-1693-2647
maximvdnphoto@qq.com
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Daar is de lente,...
De lente is in het land! Tijd om te genieten van de aangename zon en warmte, voor de zomer 
haar intrede maakt. En hoe kun je dat beter doen dan met een heerlijke BBQ in de ‘tuin’?

Gucun Park in Baoshan
Het enige wat je nodig hebt is spijs en drank. 

Je kunt een BBQ tafel huren vanaf 
150RMB (2 uur)!

Dianshan Lake in Qingpu
Dit is de setting voor een leuke daguitstap met 
vrienden en familie. Wandel rond het meer en 
neem je picknick of BBQ mee!

Binjiang Forest Park in Pudong
Zelfde concept als in Gucun Park, alleen blijft 

het park minder lang open. Huur een BBQ vanaf 
80RMB (2 uur) en geniet van de groene omgeving 

rondom je.
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Paaszoektocht

Helaas hebben we dit jaar niet samen kunnen zoeken naar de Paaseieren in het Consulaat.
Om toch beetje het Paasgevoel terug te brengen... 
Kun jij het Paasei tussen de bloemen vinden?
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Sponsors


