
Na vorig jaar New York bezocht te hebben, was het dit jaar tijd voor SPiN om “het New York van het 

Oosten” op te zoeken: het veelzijdige en bruisende Hong Kong! Op 28 april was de dag eindelijk daar 

en zouden we beginnen aan de urenlange overtocht naar het Verre Oosten, maar eenmaal hoog 

boven de wolken zaten we allemaal redelijk comfortabel en vloog de tijd voorbij. Toen we eenmaal 

de eerste aanblikken van de voormalig Engelse kolonie konden aanschouwen, dachten we voor een 

split-second dat we in het verkeerde vliegtuig waren gestapt, want de wolkenkrabbers die hoog 

boven ons uit torenden deden ons even geloven dat we in het New York van de Verenigde Staten 

waren beland. Echter verraadden de Chinese tekens op de vele neonborden, de kleine Aziatische 

mensen en de penetrante lucht op straat waar we werkelijk waren – we konden het op dat moment 

haast niet geloven – maar we stonden toch écht aan de andere kant van de wereld, en wel in het 

grote, geheimzinnige China. 

In de tien dagen die we in Hong Kong hebben doorgebracht, hebben we veel van die geheimen 

mogen ontrafelen. Wat we al snel ontdekten, was dat Hong Kong méér is dan alleen een moderne, 

levendige metropool, vol met hoge gebouwen, Westerse winkels en gigantische metrostations. 

Hiertussen zaten namelijk allerlei verrassingen verborgen, zoals hier en daar plotseling een 

indrukwekkende Boeddhistische tempel, die bewaakt werd door stenen draken en die de lucht in de 

gehele omgeving van een doordringende wierook geur voorzag, dan weer vlotte marktjes vol met 

souvenirtjes en andere snuisterijen, waar de markteigenaars hun spullen probeerden te verkopen 

door hun prijzen steeds verder te laten dalen, totdat je overstag ging. Soms verscheen uit het niets 

een groot stadspark, vol tropische planten, palmbomen en ander groen, en waar ook verblijven van 

tropische vogels, flamingo’s, schildpadden of zelfs apen te vinden waren. Daar zagen we af en toe 

groepen Chinezen ongestoord “Tai Chi” beoefenen, terwijl andere Chinezen de blondines onder ons 

aanspraken omdat ze graag met hen op de foto wilden. 

Niet ver uit het centrum, slechts enkele minuten met de metro, of op één van de eilanden van Hong 

Kong, zagen we een hele andere kant van de stad: ongerepte, tropische natuur, waar we omringd 

werden door felgroene flora, en waar de bergen die een helderblauwe baai omringden, bedekt 

werden met een dikke laag broccoli. Tijdens een fantastische hike op Lamma eiland hebben we dit 

allemaal mogen aanschouwen, en dat was het ondanks de verstikkende hitte die dag honderd 

procent waard. Ook hebben we een aantal van Hong Kong’s stranden bezocht, waar we konden 

afkoelen in de zee, bruinbakken op het strand (hoewel bij menige medereiziger dit leidde tot een 

rozig kreeftenhuidje), schelpen zoeken aan de kust, drinken uit een kokosnoot, en vooral even 

ontsnappen uit de hectiek van het centrum. 

Met een super toffe groep hebben we in die tien dagen een ontzettend druk maar leuk programma 

afgewerkt, waardoor we zoveel mogelijk van de stad hebben kunnen zien. Zo hebben we op een dag 

het Klooster van de Tienduizend Boeddha’s bezocht, waar we – de naam voorspelt het al – 

tienduizend boeddha’s konden aanschouwen. Hier werden we verrast door een hele familie wilde 

apen, die ondeugend een kijkje kwamen nemen bij het klooster, waar ze genoten van de aandacht 

van de camera’s van alle toeristen, om vervolgens weer terug te keren naar de jungle. Ook hebben 

we het authentieke vissersdorpje Tai O bezocht, waar de mensen leven in huisjes op palen in het 

water. Daarnaast zijn we ook in Aberdeen Fishing Village geweest, waar we een boottochtje maakten 

door de haven in een typische Sampan boot. Verder hebben we ondanks de dikke mist in de bergen, 



een blik kunnen vangen van de Big Boeddha, een 36 meter hoog standbeeld dat hoog over Lantau 

eiland uittorent. Het bijbehorende Po Linklooster was minstens zo schitterend. Vervolgens gingen we 

met een kabelbaan naar beneden, en toen we eindelijk uit de mist kwamen, hadden we een 

schitterend uitzicht. 

Natuurlijk hebben we tijdens de studiereis ook op studiegerelateerd gebied wat meer geleerd. Zo 

hebben we een aantal musea bezocht, waaronder het Hong Kong Correctional Services museum, een 

klein maar interessant museum in de wijk Stanley, waar we meer leerden over gevangenissen in Hong 

Kong. Een leuke extra was dat op het terrein naast het museum op dat moment een training van 

gevangenisbewakers bezig was! Ook hebben we een bezoek gebracht aan een Mental Health 

Association, waar we meer leerden over de psychische gezondheidszorg in Hong Kong, maar ook 

over belangrijke verschillen tussen Oost en West. Dit laatste was ook het onderwerp van een lezing 

op de Polytechnic Universiteit van Hong Kong. Door deze lezingen kregen we meer een beeld van 

Hong Kong vanuit het perspectief van een local. 

Ook hadden we genoeg vrije tijd, waarin we zelf de kans kregen Hong Kong te ontdekken. Op de 

vrije dag hebben veel van ons Ocean Park bezocht, hét pretpark van Hong Kong, waar ook onder 

andere echte panda’s verblijven! Ook zijn veel van ons naar de Ozone bar van het chique Ritz-Carlton 

hotel gegaan, de hoogste bar van de wereld! Anderen hebben zich weer vermaakt met andere 

dingen, zoals met een bezoek aan een kattencafé vol levensechte katten, of gewoon met het zetten 

van een spiksplinternieuwe tattoo…! Ook zijn de meeste van ons naar een paardenrace gegaan waar 

Hong Kong zo bekend om staat, en ook dat was een fantastische ervaring! Maar het blijft natuurlijk 

een reis van studenten, en dus zijn we ook regelmatig op stap gegaan om het nachtleven van Hong 

Kong te ontdekken, maar hebben we ook een menig potje bussen gespeeld op het dakterras van het 

hostel. 

Kortom: het was een onvergetelijke tijd! Nieuwe vriendschappen zijn ontstaan, nieuwe herinneringen 

zijn gemaakt (net zoals duizenden foto’s), we zijn gebeten door bedbugs, verbrand door de zon, 

hebben geleerd met stokjes te eten, ons eten collectivistisch met elkaar gedeeld, afgedingd op 

Temple Street Market, onze toekomst laten voorspellen bij Wong Tai Sin Temple, snacks gekocht bij 

de Seven Eleven, en nog veel, veel meer! Hong Kong, we zullen je missen, maar wat een top reis was 

dat! 
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