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Shen Li (26) is een sterke jonge vrouw die er een eigen denkwijze en levensvisie op na houdt. Ze rondde de
middelbare school in China af met goede resultaten. De druk van haar familie om zich op de toelatingsexamens voor de universiteit voor te bereiden was groot, maar juist daardoor zette Li zich hiertegen af:
“Ik ben altijd al ietwat tegendraads geweest. Waarschijnlijk had ik tot een goede Chinese universiteit
toegelaten kunnen worden, maar ik wilde naar het buitenland. Mijn ouders vonden dat prima, als ik het
dan wel zelf zou regelen.” En dat deed Li. Haar keus viel uiteindelijk op Nederland: “Nederland is koploper binnen de internationale handel en veel multinationals komen uit Nederland, dat sprak mij aan.
Ook had ik gehoord dat iedereen in Nederland Engels spreekt. Ik heb me toen aangemeld voor de
opleiding International Business and Management Studies aan de Avans Hogeschool in Breda en werd
toegelaten.”
Toen Li in 2007 afstudeerde, was zij aanvankelijk van plan meteen naar China terug te keren. Ze kreeg
echter het aanbod om aan de Hogeschool mee te werken aan een feasibility study en besloot dit aanbod
aan te nemen. Li: “Zonder werkervaring is het in China moeilijk om een baan te vinden, ook met een
Europees diploma op zak. De concurrentie op de arbeidsmarkt in China is moordend, dus besloot ik te
blijven.” Op dit moment werkt Li nog steeds voor de Hogeschool binnen de afdeling Marketing,
Communicatie en Studentenzaken. Daarnaast heeft ze een periode als consultant gewerkt bij de China
Desk van de Kamer van Koophandel in Breda en volgt ze momenteel de pre-master Organization Studies,
track Organization of Cultural Diversity aan de Universiteit van Tilburg. Dit volle bestaan ervaart ze helemaal
niet als druk. Li: “Nederland is een lui land; het werk- en leeftempo ligt hier veel lager dan in China.
Ik sta het mezelf echter niet toe lui te worden. Nu ben ik nog jong. Als ik nu niet investeer in mijn eigen
ontwikkeling en toekomst, kan ik in de toekomst alleen maar lui blijven.”
Uiteindelijk wil Li wel terug naar China: “Mijn ouders wonen in China en ik ben enig kind. Als zij ouder
zijn en hun gezondheid achteruitgaat, wil ik voor ze kunnen zorgen. Maar op dit moment is er buiten
China voor mij nog zoveel te doen. Het leven in een internationale omgeving verruimt mijn blik enorm.
Dat ik in een internationale omgeving werk en een studie op het gebied van cultuur volg, draagt bij aan
zelfreflectie. Doordat ik in een voor mij vreemde cultuur leef, leer ik de wereld vanuit een andere invalshoek te bekijken. Ik vind dat meer mensen dat zouden moeten doen. Als mensen met hun eigen afkomst
in gedachten, een nieuwsgierige en open houding naar andere culturen zouden hebben, zou dat de
wereld een prettigere omgeving maken.”
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