
UNTOLD ASIAN STORIES

"I DOWNLOADED TINDER AND
GAVE HIM A 'SUPER LIKE'"
"In collaboration with the Untold Asian Stories platform, VUB students

enrolled in the ‘Journalism and citizenship’ course of the Faculty of

Arts and Humanities have created portraits of people with Asian roots

in Flanders and Brussels."

Mijn echte Thaise naam is Benchamaphon, maar

je mag me gewoon Benchy noemen. Ik ben 24

jaar en woon momenteel een jaar en zeven

maanden in België met mijn verloofde, maar we

zijn wel al drie jaar samen.

Ik leerde hem kennen in Thailand omdat hij een

studiebeurs had gekregen om daar te studeren.

Toen werkte ik op een luchthaven in Bangkok. 

 Zijn universiteit en mijn werkplek lagen vlak bij

elkaar. Toen ik hem aan de overkant van de

straat zag, vond ik hem meteen interessant. Ik

weet niet waarom. Ik heb Tinder gedownload,

maar toen ik zijn profiel uiteindelijk gevonden

had, was zijn account niet meer actief. Ik gaf

hem nochtans een ‘super like’. 

Dan heb ik zijn naam en universiteit uit België gebruikt om hem op te zoeken op Facebook. Daar

heb ik hem uiteindelijk gevonden. Daarna hebben we elkaar ontmoet en heb ik hem meegenomen

naar mijn familie. Op die manier konden we elkaar beter leren kennen. We hebben een tijdje een

lange afstandsrelatie gehad, maar op de een of andere manier voelden we aan dat we onze

relatie serieus namen. 

In Thailand is de huwelijkstraditie best ingewikkeld. Als een man wil trouwen met een Thais meisje,

moet hij een som geld geven aan de ouders van het meisje. Zij kiezen dat bedrag zelf. Voor mijn

ouders zal dat ongeveer 26 000 euro zijn. Dat vind ik niet echt eerlijk. Daarom hebben we

afgesproken dat ik het bedrag zal betalen, want dat is niet iets dat mijn vriend moet doen. Hij is

Belg en heeft een andere cultuur.

Vooraleer we een serieuze relatie hadden, heeft hij opgezocht hoe een Thais huwelijk juist werkt.

Hij stond er zeker voor open om mijn ouders een som geld te geven, maar ik heb hem gezegd dat ik

zal betalen en hij zich dus geen zorgen moet maken.

We hebben nog geen concrete trouwplannen, maar we zullen

waarschijnlijk volgend jaar trouwen in Thailand. Daarna zullen we

een feest geven in België voor onze vrienden, want zij kunnen

jammer genoeg niet naar Thailand komen voor het huwelijk.

MY NAME IS BENCHY. I 'M 24 YEARS OLD AND LIVE

IN BELGIUM FOR ALREADY ONE YEAR AND SEVEN

MONTHS. I MET MY FIANCÉ STEF IN THAILAND. IT

WAS LOVE AT FIRST SIGHT. 



Ik ben altijd een creatief persoon geweest. Door sociale media ben ik op het idee gekomen om te
haken. Toen ik de video's zag, dacht ik: 'Dat wil ik ook doen!'. Hoe ze van niets, iets moois maakten,
vond ik inspirerend.

Nu ben ik ongeveer twee jaar bezig met haken. Ik maak van alles: sjaals, truien, topjes, scrunchies.
Het meeste maak ik niet voor mezelf, maar voor vrienden en familie. In de toekomst zou ik mijn
werk eventueel willen verkopen in een webshop, maar momenteel wil ik mij vooral focussen op mijn
studie. 

In juni ben ik afgestudeerd in de toegepaste economische wetenschappen (corporate finance) en ik
denk eraan om nog drie jaar modetechnologie te studeren. Mijn droom van kinds af aan was een job
in de modesector. Ik las dat je met die opleiding de kans kreeg om een semester stage te lopen in
China. Dat trok mij enorm aan, aangezien mijn roots daar liggen.

Ik ben net als mijn vader en mijn oudere tweelingbroers geboren in België, mijn moeder is vanuit
China naar België verhuisd. Ik help geregeld mee in de frituur en het eethuis van mijn ouders. In de
Chinese cultuur is dat de gewoonte. Ik vind dat niet erg om te doen. Het is mijn manier om een
steentje bij te dragen.

Ik groeide op met twee compleet verschillende culturen. Op school had ik voornamelijk westerse
vrienden. Ik kwam weinig in aanraking met personen met een Aziatische achtergrond. Dat zorgde er
op momenten voor dat ik de Chinese cultuur een beetje vergat. Als ik daar nu op terugkijk, vind ik
dat wel jammer.

Een Aziatische achtergrond hebben en in een westers land als België wonen, is niet altijd even
makkelijk geweest. In het begin van de coronacrisis werd ik nageroepen op straat en in de bus merkte
ik op dat mensen hun gezicht bedekten als ze bij me in de buurt stonden. Zelfs in het middelbaar
onderwijs heb ik weleens racistische opmerkingen gekregen van een leerkracht. Zo kreeg ik te horen
dat de juwelen die mijn ouders verkochten in hun winkel waarschijnlijk Chinese prul waren.

"Ik werd nageroepen op straat en in de bus merkte ik op dat mensen hun
gezicht bedekten als ze bij me in de buurt stonden."

"In collaboration with the
Untold Asian Stories platform,
VUB students enrolled in the
‘Journalism and citizenship’
course of the Faculty of Arts
and Humanities have created
portraits of people with Asian

roots in Flanders and
Brussels."

Zhao-Ying Yang is a
22-year-old applied
economic sciences

student with a
passion for crochet
and fashion. She

lives with her family
in Wielsbeke,

Belgium. 



“Als ik in Thailand ben, voel ik mij Thais en als ik in België ben, voel ik mij Belgisch. Mensen
vragen soms welk land ik verkies, maar ik kan echt niet kiezen. In Thailand kan ik met de
motor rijden zonder dat de politie mij oppakt, want ik heb geen rijbewijs. Het is daar echt
een boerengat, dus niemand cared. Maar in België zijn al mijn vrienden, ga ik naar de unief
en is er meer werkgelegenheid. 

Er zijn wel wat culturele verschillen. Wat veel mensen hier niet begrijpen, is dat ik graag op
de vloer zit. Als ik bij iemand thuis of op kot kom, dan ga ik op de vloer zitten. Ze zeggen dan:
“Nee, neem een stoel.” Maar ik zit gewoon echt comfortabeler op de vloer. Onze
eetgewoontes zijn ook anders. Zo eten we elke dag rijst. Dat klinkt waarschijnlijk heel
stereotiep, maar ja, wij eten elke avond rijst met vis, rijst met kippenboutjes, rijst met
ribbetjes, rijst met Thaise curry, of zo. Af en toe is het ook eens Belgische kost, dan zijn het
frietjes. 

Vroeger had ik wel vaker het gevoel dat ik niet met de andere Belgen kon relaten. Ik leef nog
altijd een beetje in een grijze zone. Ze zeggen soms “Chinees” tegen mij, terwijl ik niet
Chinees ben. In Thailand gebeurt hetzelfde, daar beschouwen ze mij als buitenlander. Ze
zeggen nooit “ge zijt zoals wij”, maar altijd “ge zijt Chinees of ge zijt buitenlander.”

Al van kinds af aan kwam ik vaak in contact met andere Thaise mensen hier, want mijn
mama had keiveel vriendinnen die ook kinderen hadden. Die kinderen konden meestal geen
Thais want hun mama had hun dat niet geleerd. Ik heb niet per se nood aan een Thaise
community hier in België, want ge vindt die sowieso wel. Het is natuurlijk wel leuk om eens
effe over uw cultuur te kunnen praten met anderen, dat kan deugd doen. Dat heb ik ook wel
hier aan de VUB. Hier zijn een aantal mensen die half Thais of volledig Thais zijn en dan zien
we bijvoorbeeld op elkaars Instagram story: “Die is noedels aan het eten.” Ooit had eens
iemand op haar story gezet dat ze geen sojasaus meer had. Ik heb dan aangeboden om dat
voor haar te kopen omdat ik toch juist in de Chinese winkel was. Op dat moment voelt ge
wel echt een bond met elkaar.”

“Ik leef nog altijd een beetje in een grijze zone.”
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In collaboration with the Untold Asian Stories platform,
VUB students enrolled in the ‘Journalism and citizenship’
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Untold Asian Stories is an organisation that provides a platform for people of Asian
descent in Flanders. It allows them to share their stories with the world and to connect
with their roots and fellow Asians. In collaboration with this organisation, VUB students
enrolled in the ‘Journalism and citizenship’ course of the Faculty of Arts and
Humanities have created portraits of people with Asian roots. 

Ik ben geboren in Chengdu te China. Iedereen van deze streek kreeg ‘Hibiscus’ als naam, meer weet ik niet over mijn
geboorteland en plaats. Toen ik negen maanden oud was, ben ik geadopteerd. Ik was te vondeling gelegd en in een
weeshuis terechtgekomen. Mijn mama en papa zijn mij daar komen ophalen en hebben mij meegenomen naar België. 

Opgroeien deed ik in Overpelt in Limburg. Daar woon ik samen met mijn ouders en mijn twee jongere zusjes. Mijn zusjes zijn
net zoals ik geadopteerd  toen ze enkele maanden oud waren. Omdat ik hier ben opgegroeid, is mijn kindertijd verlopen
zoals alle die van andere kinderen die in België zijn geboren. Na de middelbare school heb ik zes jaar farmacie gestudeerd in
Leuven. Daar heb ik echt de tijd van mijn leven gehad. Ik ben 25 jaar oud en werk momenteel als zelfstandig apotheker
vervanger. Dat betekent dat ik op zelfstandige basis werk en apothekers mij kunnen oproepen als iemand in hun apotheek
ziek valt of bijvoorbeeld zwanger is.

Sinds dat ik geadopteerd ben, ben ik twee keer naar China terug geweest, telkens om een nieuw zusje af te halen. De eerste
keer was toen ik ongeveer 10 jaar oud was. Heel veel weet ik er niet meer van. Wat ik wel heb onthouden is dat ik
gechoqueerd was door de armoede. China is ook wel een heel mooi land, super indrukwekkend met de Chinese muur en de
marktjes. Ik zou graag nog eens een keer terug willen gaan, maar dat staat voorlopig nog niet op de planning.

Negatieve commentaren omwille van mijn Aziatische roots heb ik nooit echt ervaren. Af en toe zijn er wel eens mensen die
spleetogen trekken of “Nǐ hǎo” zeggen, maar daar trek ik mijzelf niet zoveel van aan. Dat gebeurt nu eenmaal en meestal
bedoelen mensen er ook niets slecht mee. Ik heb ook geen enkele negatieve ervaring gehad als ik bijvoorbeeld terugdenk
aan mijn sollicitaties voor studentenjobs of zelfs in mijn huidige job. Ook klanten zijn altijd heel vriendelijk. Ik ondervind
niets negatief aan het feit dat ik Chinese roots heb. Ik denk dat ik wel van geluk mag spreken, want het kan natuurlijk ook
anders.”

The girl in the photo is Evaline Bartholomees. She is 25 years old and lives in Overpelt, Limburg. When

she was 9 months old, she was adopted by her mum and dad here in Belgium. She was born in Chengdu,

China. Today, Evaline works as a pharmacist.





 


