Inge Kamperman
studeerde Chinese
taal en Communicatie
aan de Hogeschool
Zuyd in Maastricht. In
de zomer van 2013 is
zij cum laude
afgestudeerd. Het is
haar passie om door
middel van lezingen
haar publiek het
échte China te laten
zien.

China: een intrigerend land.
Vindt u ook niet? Dit enorme land met zijn
ongelofelijke

verscheidenheid

aan

talen,

culturen en klimaten is dan ook niet in een
paar woorden te vangen. En dat maakt dit
land tot één van mijn grote passies. Na vier
jaar studie van de Mandarijnse taal en een
half jaar te hebben geleefd in de metropool
Beijing wil ik mijn ervaringen, kennis en visie
graag met u delen.

Aangenaam.
Mijn naam is Inge Kamperman. Ik ben cum laude
afgestudeerd aan de opleiding Chinese Taal en
Communicatie. Deze hbo-opleiding heb ik met veel
plezier gevolgd in het pittoreske Maastricht aan de
Hogeschool Zuyd. Mijn studie motiveerde me om
me helemaal onder te dompelen in de Chinese taal
en cultuur. Mijn verblijf van vijf maanden in China
gaf mij de kans om midden in de Chinese
maatschappij te kunnen staan, en de cultuur

onbevangen

te

observeren.

Weer

terug

in

Nederland besloot ik dat het mijn missie is om het
échte China te laten zien. Om mensen verder te
laten kijken dan wat we via de media lezen, zien
en horen over dit complexe maar prachtige land.

Volg mij op LinkedIn
Email mij

Begrip, openheid en humor.
Met deze drie pijlers als basis verzorg ik lezingen

Mijn website

over China. Mijn doel is om mensen te informeren
en te prikkelen. Dat lukt het best met eigen
ervaringen en foto's van mijn tijd in China.
Natuurlijk hou ik altijd de uitspraak 'zoveel
mensen, zoveel passies' in het achterhoofd.
Omdat 'China' als één onderwerp te breed is bied
ik allerlei subonderwerpen aan. Wilt u graag alles
weten over het Confucianisme, Boeddhisme of
Taoïsme in China? Over de talen, regionale
keukens of geschiedenis? Gaat u misschien
binnenkort op reis naar China en wilt u weten hoe
u zich moet voorbereiden? Of blijft u liever in het
heden en bent u nieuwsgierig naar de ontwikkeling
van de Chinese maatschappij en cultuur? In
overleg met u en/of uw organisatie stellen we
samen een geschikt thema vast.

Contact
Voor meer informatie en boekingen kunt u
contact

opnemen

06-40974316

of

door
te

te

bellen

mailen

met
naar

ibkamperman@outlook.com. U bent ook van
harte welkom om een kijkje te nemen op
mijn website www.ingekamperman.nl .
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