
Begonnen met voorstellings rondje.  
 
Eersten gespreks onderwerp PHD  
Ze heft hem nooit gehaald want ze was te lui. Ze wou weten wat Nederlandse journalisten 
wisten en niet wisten.  
 
Tussen jaar  
Ging met de trein naar Russland dan boot naar Yokohama. Ze kende een vriend van haar broer 
die hij had ontmoet in Amerika als een uitwisselings student.  
 
Ze wou naar de toneel school maar was niet toe gelaten  
 
na nederland ging ze naar Shanghai. Finn vindt dat cool.  
 
In shanghai dee zij ondertiteling van films maar toen kreeg ze niet genoeg geld en vond het saai 
want ze moest alleen thuis werken.  
 
Zij heeft een app op haar telefoon waar mee zijn kan inbellen om op de Radio te komen in 
Nederland en het klinkt alsof ze in een radio studio is.  
 
Haar boek.  
Finn weet het niet.  
Boek geschreven over geschiedenis van China en kunst en heel veel andere themas over china. 
12 themas van china. Een van de hoofdstukken ging iver het circus en verschilk tussen 
nederland een china. Wil een derde boek schrijven. Over een oud chinees mens met veel 
kennis. 
Ze had inspiratie voor haar boek van de krant om meer de dingen uit te brijden 
 
Ze heeft ook in Bolivia gewoont.  
 
Sinoloog  
Iemand die China heeft gestudeerd. Finn vindt dat hij meer van China weet dan Garrie. “China is 
als een ui. Veel lagen. Hoe meer lagen dat je pelt hoe onduidelijker het wordt.” – meester frank 
 
Wonen in China 
“De meest interesanten plek waar ze was is Yunan want het was heel mooi en eten was 
lekker.“  -Finn  
Ze vond Taiwan leuk want ze kon zien hoe anders China kan zijn.  
 
Circus  
“in het circus sprongen mensen door ringen.” – Finn  
Kenden mensen in het leger die ook in het circus werkten. Zij moest plakkerig spul van bomen 
halen om op palen te smeren want mensen sprongen van paal tot paal als truc. Altijd twee 



mensen mee van het circus dan een zo dat ze niet te veel konden praten met Garrie of weg 
gaan. 
 
 
 
 
 
Onze Quotes,  
 
Finn zij, het was leuk waneer zij over Yunan had. Het circus was cool.  
Finn wil Meester Franks moeder als gast.  
 
Anne zij, iets wat ik interresant vond was dat zij een tussen jaar had genomen en dat zij naar 
Japan ging en daarna China want ze wou meer leeren over anderen landen. Iets wat ik nig wil 
weten is waar haar derde boek over zou gaan.  
 
Kiki zij, ik vind het heel interessant dat zij een app heeft om de radio te bellen in de plaats van 
dat zij naar een studio gat want mij lijkt het dat de qualiteit van een app minder goed zou zijn 
maar dat is niet zo. Iets dat ik nog meer over zou willen weten is of het een gemakilijke een 
ontspannen baan is.  
 
 
 


