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De Rijsttafelberg, het centrale punt in de wijde omgeving. De beste plek waar je rijst kunt 
verbouwen. Op en rond deze berg is de grond het vruchtbaarst. De warme stralen van de 
zon bereiken het eerst de gewassen op deze vruchtbare bodem. Op deze berg kun je de 
beste rijst verbouwen, de mooiste papieren drogen, groeit de langste bamboe en word je het 
geelst door de zon. In de schaduw van deze vruchtbare berg liggen 6 vruchteloze Chinese 
dorpjes. Zij vechten al jaren om wie er mag verhuizen naar de vruchtbare Rijsttafelberg. 
Gelukkig hoeven ze hier niet langer meer over te discussiëren. De vallei is inmiddels 
opgekocht door de Chinese overheid. De 6 dorpen moeten wijken i.v.m. de bouw van een 
stuwmeer omdat er meer energie nodig is voor de Chinese bevolking. Echter een dorp kan in 
deze pittoreske omgeving blijven wonen en het land bewerken. Dat dorp verhuist uiteindelijk 
naar de Rijsttafelberg. Dat is de beste plek, 
maar er past precies een dorp op. Welk dorp 
het beste is mag wonen op deze berg? De rest 
moet verdwijnen en wijken voor het energierijke 
stuwmeer.  Dat zullen we de komende dagen 
uitmaken in de onderdelen: cultuur, culinair, 
handel en bouw. Aangezien de dorpen er door 
middel van discussie niet uit kwamen.  

 

Programma 
 

Vrijdag 29 mei 2009 
China land van de rijzende zon en…………… 
Staande op de Rijsttafelberg is er een weids uitzicht over de vallei en alles wat haar vult. Met 
het rijzen van de zon tekenen de contouren van zes dorpen zich steeds duidelijker af tegen 
de horizon. Voor hen zijn de ministers afgereisd naar hier. 
Tegen het vallen van de avond zullen zij verkondigen wat hun plan is met deze vallei. 
De dorpen op hun beurt trachten het ministerie en de hen omringende dorpen te imponeren 
met de meest fantastische draken. 
 

Zaterdag 30 mei 2009 
In de ochtend zijn de dorpelingen nog druk in de weer met allerhande karweitjes voor wat 
heitjes. In de middag presenteert de overheid van China haar plannen en de gevolgen die 
deze hebben voor haar inwoners aan de rest van de wereld. De strijd om de Rijsttafelberg is 
begonnen. ’s Avonds vindt de eerste krachtmeting tussen de dorpen plaats.  
 

Zondag 31 mei 2009  
Niets begint de dag beter dan wat goede, gezamenlijke 
rek- en strekoefeningen. China beweegt. Voor de 
avontuurlijke Chinees is er de mogelijkheid om de 
beste route te vinden voor de bezorgchinees. Blijf je 
liever in de buurt van je dorp dan heeft het Ministerie 
van Vermaak nog het een en ander voor u onder de 
draak. In de avond is er tussen de dorpen weer een 
krachtmeting waarin de ballen jullie om de oren zullen 
vliegen. Na deze krachtmeting zullen de zinnen verzet 
worden met een sprankelende karaoke bij een 
verwarmend vuur. 

 

Maandag 1 juni 2009 
Ook vandaag gaat het motto: “niets begint de dag beter dan wat rek- en strekoefeningen” op. 
Hierna zal iedereen zich terugtrekken in de dorpen om zich op geheel eigen wijze voor te 
bereiden op…..?  Het Grote Gala der Draken!  
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Een grote toeristische trekpleister waarbij het Ministerie van Vermaak zich zal presenteren 
door de “vermakelijkste” activiteiten van de dag ervoor in de herhaling te doen. 
In de avond bereiden de dorpen zich geheel naar eigen inzicht voor op het grote 
Nieuwjaarsfeest later die avond. Voorafgaand aan het feest wordt bekend gemaakt welk 
dorp zich mag vestigen op de Rijsttafelberg. 

 

Dinsdag 2 juni 2009 
Op deze ochtend zullen wij afscheid nemen van de vijf dorpen die 
de streek moeten verlaten. Het zesde dorp zal de boedel moeten 
pakken om zijn intrek te nemen op de Rijsttafelberg. 
Natuurlijk laten we de dorpen niet met lege handen weg gaan, maar 
zullen deze vullen met snuisterijen in de vorm van gewonnen 
prijzen. 
 

TUC (Thema Uitvoerende Commissie)  
 
Ministerie van de Witte Draak 
 

Het Ministerie van de Witte Draak is voor behoud van cultuur en traditie. Al eeuwen lang 
blinkt China uit in cultuur en traditionele spelen. Zo is men beroemd door het Diaboloing, Tai 
tiing, Mah hongging en natuurlijk Pingponging. Het Ministerie van de Witte Draak draagt 
zorgvuldig zorg voor een goede uitwerking en uitoefening van deze spelen. Binnen de vallei 
is het van belang dat elk volk de spelen correct en verantwoord overdraagt aan de volgende 
generatie. Het Ministerie van de Witte Draak zal hier nauwkeurig op toezien en diverse 
controles uitvoeren. Dit alles in belang van het volk dat bezit gaat nemen van de 
Rijsttafelberg en het in ere houden van sport, cultuur en traditie.  
 
Het Ministerie van de Witte Draak bezoekt twee maal alle Dorpen, om het ‘Chinese’ 
dorpsgevoel te beoordelen. We letten hierbij op hoe de entree,  
het centrale terrein, het patronde terrein en het stafterrein aangekleed zijn in sfeer van het 
thema.  
 
Bedenk voor het kamp samen met de scouts hoe jullie invulling gaan geven aan het thema. 
Denk daarbij groot maar ook origineel en zorg dat jullie bouwsels opvallen. Dit geeft meteen 
meer uitstraling aan jullie kampterrein.  
Door op tijd voor het NPK met je scouts aan de slag te gaan, 
ontstaat er al vroeg een kampsfeer en betrokkenheid.  
 
Gedurende het hele kamp letten wij op de inzet, kleding, yells, 
aanwezigheid en bovenal enthousiasme van zowel de scouts als 
de leidinggevenden. 
Vanaf zondag 10.00 uur zal de TUC de kampterreinen van de 
groepen komen beoordelen op thema, zorg dat al je 
themamateriaal dan goed zichtbaar is!  
 

Themaprijzen  
 
De Ome Wiebe Plaquette  
Een groot aantal jaren is Ome Wiebe de kampvuurleider  
geweest. Hij vond het heel belangrijk dat de kinderen,  
naast de wedstrijden, zich ook in creatief opzicht konden  
uitleven. Bij zijn afscheid heeft hij de plaquette als prijs  
aan het kamp gegeven. Deze creativiteitsprijs (themaprijs)  
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zal evenals voorgaande jaren uitgereikt worden aan de  
groep die het thema wint.  
 
De groep die de Ome Wiebe plaquette wint, krijgt de  
themavlag van dit jaar en maakt de themavlag voor het  
volgende NPK. Deze vlag zal dagelijks, tijdens de kampopeningen, worden gehesen  
 
T.O.P. (Thema Object Prijs)  
Sinds kort is er de Thema Object Prijs (T.O.P.). Deze  
prijs wordt uitgereikt aan de groep met een themaobject  
dat, volgens de themacommissie, op een bijzondere wijze  
uiting geeft aan het thema. We maken op zondagavond  
bekend welke groepen genomineerd zijn. Iedereen kan  
dan de genomineerde objecten bewonderen. Op maandag  
maken we de winnaar van de prijs bekend, zodat je kunt  
gaan kijken. De uitreiking van de prijs zal zoals gebruikelijk  
op dinsdag plaatsvinden.  
 

KAMPEERVAARDIGHEID  
 
Het Ministerie van “Onderwij-Zen” 
 
In de Chinese oudheid, vele eeuwen geleden, brachten de Zen-Masters hun kennis, wijsheid 
en kunde over op de dorpelingen. Vanuit hun tempel op het allerhoogste puntje van de 
Rijsttafelberg studeerden, mediteerden en filosofeerden de Zen-Masters.  
Zo ontstond de spreuk “Spaar de bossen, eet meer spechten”, “Voor het zingen de tempel 
uit” en “Het oog van de Zen-Master maakt het lopendbuf vet” 
De Zen-masters komen tijdens het NPK hun wijsheden delen met de 
menigte. 

 
Algemeen 
Het Noordelijk Pinksterkamp is een wedstrijdkamp waarbij van de 
deelnemers veel creativiteit en aanpassingsvermogen gevraagd wordt 
om met een minimum aan middelen op een verantwoorde, hygiënische 
en milieubewuste manier te kamperen. Van de totaal 200 te verdienen 
punten kunnen er 100 punten op kampeervaardigheid gehaald worden. 
 
Voorbereidingen 
De voorbereidingen van een kamp zijn zeer belangrijk. Zeker net zo belangrijk als het 
kamperen zelf. De hele winter is het mogelijk om een training/instructie te volgen. De 
kampeervaardigheidscommissie geeft deze training met behulp van een fotopresentatie. 
Eventueel wordt deze training aan meerdere groepen tegelijk gegeven. 
Voor het aanvragen van een training kun je contact opnemen met de 
kampeervaardigheidbegeleider van je subkamp. 
 
Opbouw van het kamp 
Tijdens het opbouwen van je kampement zijn de Zen-Masters in de nederzetting aanwezig 
om wijze raad  te geven. Dit doen ze vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur tot zaterdagmiddag 
14.00 uur. 
Om de wedstrijd eerlijk te houden, mag er niet voor vrijdagmiddag 16.00 uur worden 
begonnen met het opbouwen. Na de opening starten de eerste controlerondes. 
 
De rode draad 
Dit jaar letten we extra op; 



 5 

Groep: EHBO 
Patronde: materiaal 
Meer informatie is te vinden op de NPK site: www.noordelijkpinksterkamp.nl 
 
Milieu 
In het dorp produceer je nogal wat afval. Glas, papier/karton en chemisch afval moeten 
worden gescheiden en door de groepen zelf mee terug genomen te worden. GFT en restval 
kan samen worden ingeleverd. De plaats en tijdstippen van de afvalinzameling worden in de 
nederzettingen bekend gemaakt, maar zijn ook te vinden op het bord bij het afhaalloket. Het 
is niet de bedoeling dat afval onbeheerd achtergelaten wordt. 
 
Tijdens het kamp 
De Zen-Masters geven tijdens het verblijf uitleg en advies, wijze raad over het gebruik van 
het terrein en de te plaatsen bouwwerken. Tevens is het mogelijk om, met je vragen, naar de 
tempel van de Zen-Masters te gaan. Je vindt de infotent op het stafterrein. 
 
Ter beoordeling van de kampementen bezoeken de Zen-Masters 
twee of drie keer de groepen. Deze bezoeken beginnen op zaterdag 
16.00 uur en lopen door tot maandag 18:00uur. 
Om een idee te krijgen waar de Zen-Masters op letten, kan je een 
kijkje nemen op de site van het NPK. Hier staat een uitgebreide 
puntenverdeling. Tevens vind je daar de digitale versie van de 
kampeerwijzer, een informatieboekje over primitief en verantwoord kamperen. 
 
Tijdens het kamp koken de patrondes drie dagen de maaltijd op hun tafelvuur. Dit betekent 
dus dat er op zowel op zaterdag, zondag als op maandag een warme maaltijd wordt gekookt 
op houtvuur. 
 
Het kampement ligt in een open terrein waar veel wind kan staan en weinig schaduw is. Bij 
het opzetten van tenten en het vuur stoken dien je hier rekening mee te houden. Brandhout 
dient door de dorpelingen zelf meegenomen te worden. Wat over is moet weer mee 
teruggenomen worden, zodat we de afvalkosten in de hand kunnen houden. Natuurlijk is het 
meegenomen brandhout ongeverfd en is het GEEN pallethout.  
Het gebruik van kettingzagen en andere motorzagen is verboden. 
Verder is het niet toegestaan elektrische geluid (radio’s) voort te brengen waar je buren last 
van kunnen hebben. 
 
Het hele terrein is gedraineerd. Om schade aan de drainagebuizen te voorkomen mogen 
palen niet dieper dan 50 cm in de grond geplaatst worden. 
Merk daarom altijd je grondboor op 50 cm. 
 
Na afloop reiken de Zen-Masters aan alle groepen, die het verdiend hebben, een 
kampeerstandaard uit waarop het behaalde puntentotaal op het onderdeel 
kampeervaardigheid vermeld staat. 
 
De kampafbraak 
De groepen mogen niet voor maandagavond 18.00 uur beginnen met de afbraak van hun 
kamp. De Zen-Masters kunnen tot die tijd nog langskomen bij de groepen voor een 
beoordeling. Alleen in speciale gevallen kan, na overleg met de Hoofdleiding, hiervan 
worden afgeweken. 
 
Oplevering van de terreinen 
Het kamp van de dorpelingen moet netjes achtergelaten worden Zorg ervoor dat je het 
terrein beter achterlaat dan dat je het aangetroffen hebt.  
 



 6 

 
Let daarbij op het volgende:  

- Hak en zaagplaatsen dienen vrij te zijn van houtsnippers.  
- Het houtskool van de tafelvuren dient gedoofd, in stevige vuilniszak, aangeboden 

worden aan de afvalstam.  
- Het zand (zonder kooltjes) van de tafelvuren moet in de daarvoor bestemde bigbags.  
- Dicht alle gaten van pionierobjecten in de grond zorgvuldig met zand.  
- Neem alle haringen en grondpennen mee. 

 
Voor het verlaten van je kampement meld je je af bij de subkampleiding. 
Samen met de Zen-Master van jouw dorp wordt het terrein van je kampement gecontroleerd. 
Na goed bevinden mogen de Chinezen vertrekken. 
 
    
Prijzen 
De zilveren bijl 
Dit is de prijs voor de best kamperende groep. Deze bijl is in 1966 geschonken door een 
deelnemende Deense groep aan het NPK als dank voor het leuke kamp wat ze destijds 
meemaakten. 
 
De pijlenkoker 
De Surinaamse pijlen koker wordt uitgereikt als aanmoedigingsprijs voor een groep die op 
een positieve manier opviel tijdens het kamp. 
 
Het ministerie van “Onderwij-Zen “ 
 

DE WISSELSCHILDWEDSTRIJDEN  
 

娛樂娛樂娛樂娛樂, 藝術藝術藝術藝術, 音樂音樂音樂音樂    

    Vermaak,    Kunst,           Muziek 
 
K an jij je een  leven voorstellen  zonder m uziek, zonder kunst en  zonder enige 
vorm  van verm aak?  
H et M inisterie van V erm aak zeker n iet! 
H et M inisterie van V erm aak is er dan ook verantw oordelijk  voor dat de n ieuw e 
bew oners van de R ijsttafelberg n iet alleen  harde w erkers zijn  m aar zeker ook tijd  
vrijm aken voor het nodige verm aak. 
W ij hebben op de zondag dan ook een test bedacht voor alle dorpen en  hun 
bew oners. W ant ja , alleen  het beste en  gezelligste dorp kan op de beste plek w onen!  

  

De spelletjes (wedstrijdonderdelen) die de patrouilles kunnen beoefenen worden 
bedacht door de (bege)leiding.  
 
Aan de wedstrijdonderdelen zijn regels verbonden:  
. het onderdeel duurt ongeveer 10 minuten 
. er kunnen meerdere patrouilles/patrondes tegelijk aan deelnemen 
. In het onderdeel moeten op de een of andere manier scouting technieken in      
            verwerkt zijn. 
- de start is om 13.30 uur, dus het onderdeel staat om 13.00 uur gereed. 
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De verschillende onderdelen worden onder andere beoordeeld op een tijdige inzending, de 
thematische uitvoering en aankleding en of dit past bij het thema van je nederzetting. Dit telt 
mee in de totaaluitslag. De deelnemers worden onder andere beoordeeld op het presteren 
van de gehele patrouille, het dragen van hun themakleding, de inzet en de samenwerking 
van de patrouilles. 
 

De patrouilles kunnen met het beoefenen van de verschillende onderdelen een 
toepasselijke prijs winnen. 
 
Om 16.00 sluiten we af met een groot slotspel voor alle patrouilles tegelijk. 
 
O ndergetekend:O ndergetekend:O ndergetekend:O ndergetekend:    
H et H et H et H et M inisterie van VM inisterie van VM inisterie van VM inisterie van V erm aakerm aakerm aakerm aak     
    
    
    
    

DE ZWERFTOCHT  
 
Het Ministerie van Vervoer heeft de opdracht gekregen 
om uit te zoeken of de afhaalmaaltijden van het 
Centrale Chinese Volksrestaurant op de Rijsttafelberg, 
in het hele rijk warm bezorgd kunnen worden. Rijst 
verbouwen is een ding, maar het warm bezorgen in dit 
gigantische land is veel moeilijker. Wat te denken van 
de immense watervallen die het land rijk is en 
die onmeetbare lange muur? Ieder dorp wordt daarom 
vriendelijk doch dringend verzocht een aantal groepjes vrijwilligers naar het Ministerie van 
Vervoer te sturen. Om mee te kunnen doen heeft ieder groepje uiteraard een geldig visum 
nodig, deze is te vinden op de China NPK Hyve. Er zijn twee verschillende visa aan te 
vragen bij het Ministerie. Zo is er het Kleine-Rijsttafelvisum, waarbij de deelnemers slechts 
gebruiken zullen maken van eenvoudige transportmiddelen en een duidelijk leesbare 
menukaart, met bijvoorbeeld satétjepijltje. Het Grote-Rijsttafelvisum biedt de deelnemers 

uitdagender transport en de menukaart bevat meer lastige 
authentieke recepten, zoals een babi-kruispeiling.  Het groepje 
dient ook te beschikken over een geldig groepspaspoort met ruimte 
voor een reisverslag en acht controlestempels. Tijdens de tocht 
door China zullen de vrijwilligers zware ontberingen moeten 
doorstaan en bewijzen dat zij meesters zijn in het vervoer over land, 
ter zee en in de lucht.  

  
Gegloet, 
Kamelaad Hènli, Kamelaad Mááái-ku, Kamelaad Jai-kob en Kamelaad Le-Né 
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MATERIAALBEHEER  
 

Jing en Jang. 
 
Om het beste dorp te zijn zullen jullie eerst wel goed in balans moeten komen. 
 
Waar kan je dan beter zijn dan bij Jing en Jang. 
Deze twee personen zijn volledig in balans met alles. 
Mocht je dus uit je evenwicht zijn gebracht door alle strijd kom dan je balans weer terug 
vinden bij Jing en Jang. 
 
Mochten jullie voor jullie dorp de sterke bamboe palen of de riet stengels gevlochten in een 
bol willen gebruiken, dan kun je ze bestellen. Doe dit wel tijdig! Gebruik hiervoor het 
bestelformulier bij het aanmeldingsformulier. 
 
De bestelde goederen kunnen tijdens het kamp opgehaald worden bij Jing en Jang. Je dient 
wel genoeg ping-ping bij je te hebben want alleen dan worden er zaken gedaan. 
Ook Jing en Jang willen niet uit balans raken tussen materialen en ping-ping. 
 
Tijden waarin de goederen gehaald kunnen worden zijn: Vrijdag tussen 
16.00 en 20.30 uur en Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Dan zijn Jing en 
Jang het beste in balans. 
 
Zorg er voor dat het bestel formulier op tijd bij ons binnen is zodat wij nog 
tijd hebben om voldoende bamboe en riet kunnen plukken.. 
 
Met vriendelijke in balans groet,  
 
Jing en Jang. 
 
 
 

Nedezetting I – De Rode Lotus 
Een oud Chinees gezegde luidt: "Als je niet eet, ga je dood"  
Wij, Fiet-Fiew en Cha-Ching van restaurant de Rode Lotus zijn er heilig van overtuigd dat dit 
waar is. Daarnaast denken we dat deze mening door de rest van China wordt gedeeld. 
Natuurlijk ligt rijst aan de basis van elke stoere Chinese maaltijd, en laat de beste rijst nou 
net groeien op de top van de Rijsttafelberg.  
Allemaal leuk en wel, die sporten, fabrieken en andere poespas, maar iedereen moet eten.  
Dus, stuwmeer of niet, wij horen op die berg en zullen onze plek met ons leven verdedigen! 
 

Nederzetting II – Speelstad Olanje 
China. Land van de oneindige mogelijkheden, lijst en heiligdommen. En 
als el één ding in China heilig is, is het winnen van de lest van de 
weleld, in elke denkbale spolt. De beste spolters van de weleld komen 
uit China, en de beste spolters van China komen uit Speelstad Olanje. In 
Speelstad Olanje wolden de Chinese atleten van de toekomst keihald 
gedlild. Gecoacht door hun chalismatische leidels Flank en Lonald de 
Boel winnen ze alles wat el te winnen valt, in elk kampioenschap, 
toelnooi of wijkfeest. 
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Nederzetting III – Tri-Bet 
 
Uit de Rijstgids van Lonely planet over China. 
 

De tempel van de Gele draak te Tri-bet 

 

Op een winderige plaats in het Katmandu staat in Tri-bet de tempel van 
de gele draak. De tempel is bekend om zijn mooie stupa.  De tempel is 
gewijd aan de gele draak, brenger van storm en het noodweer. De 
legende gaat dat de draak zich veranderde in een jongeman op een wit 
paard met vier dienaren die hem begeleiden. De jongeman vraag een 
boerenzoon om uit te rusten in zijn tuin. De boerenzoon en zijn vader 
laten hem niet alleen uitrusten maar onthalen hem met een maaltijd en 

zeggen hem dat hij altijd welkom is mocht hij in de buurt zijn. Die avond als de jonge ruiter en 
zijn bedienden vertrokken zijn barst er noodweer los. De hele valei wordt zwaar getroffen 
door storm en regen, behalve de plek van de boerderij, daar valt geen druppel. De 
boerenzoon ziet in het flitslicht de contouren van de gele draak boven zijn boerderij. De 
volgende dag toen het noodweer over was, bleek de hele omgeving Zwaar getroffen te zijn 
door het noodweer. Alleen de  boerderij was behouden. Deze bleek op een heuvel te staan 
omdat de omgeving wat weg gespoeld, die heuvel staat nu bekend is als de Rijsttafelberg. 
Bij de waterput vond de  boerenzoon een gele schud van de draak. Met deze schub is hij 
naar de plaats Tri-bet gegaan en heeft hem meegenomen naar de plaatselijke tempel. Deze 
schub werd daar het centrum van verering van de gele draak. Volgens bronnen bezit de 
schub magische krachten. De verhalen gaan dat daarom het communisme deze tempel nog 
niet heeft verwoest. Naar de werkelijke macht van de sub is tot op heden niets bekend.   
 
Momenteel is er sprake van dat Tri-bet moet plaats maken 
voor een stuwmeer, de monniken van de tempel van de gele 
draak willen graag verplaats worden naar de plaats waar de 
schub vandaan komt de Rijsttafelberg!! 

 

 

 

 

 
Nederzetting IV – KUNG-FOUR 
Duizenden jaren geleden is de Kung-Fu sport in China 
ontstaan. Deze Chinese zelfverdedigingskunst is de  
bakermat van alle martial arts. De legende gaat dat 
Chinese Shaolin Monniken deze kunst hebben afgekeken 
van typisch Chinese dieren zoals de panda en de tijger. 
 
In nederzetting Kung-Four zijn alle verschillende vormen  
van de Kung-Fu vertegenwoordigd. 
Verschillende stijlen zoals de Samoerai, Tai Chi  
en de Nunchuck worden beoefend in ons dorp. 
 
De bewoners van Kung-Four hebben daarom de beste  
kaarten om op de Rijsttafelberg te mogen wonen. 
Op spiritueel en sportief gebied zullen de bewoners  
laten zien dat zij het meeste recht hebben op deze nieuwe woonplaats. 
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Nederzetting V - De Roze Verboden Stad WÛ 
 

 
 
 
Totaal afgesloten voor het gewone volk, verrijst achter hoge muren een geheime stad. Over 
de muur kijken kan niet, maar van een afstandje kan je 
de daken van hoogste gebouwen en tempels nog net 
zien schitteren in de zon. Het is de stad van de keizer van 
China. Hij woont er beschermd samen met zijn hofhouding, 
geisha’s, boeren en allerlei andere ambachtslieden. 
Iedereen heeft zijn eigen plekje toegewezen gekregen in de 
verboden stad. Binnenkort werken zij allemaal samen 
om in dienst van de keizer de Rijsttafelberg te veroveren. 
Hiervoor gaan de poorten van de stad een paar dagen open, 
maar gaan ook weer dicht, nadat op de Rijsttafelberg de 
WU-yell klinkt en alles roze kleurt. 
 

Namens de bodes van de keizer,  
 

 
Nederzetting VI - Made in Tjijna  
In deze tijd van kredietcrisis en recessie komt het antwoord voor al u problemen uit China. 
“Waarom dure rotzooi kopen als het bij ons goedkoper kan” is het motto van het wereld 
beroemde merk “Made in Tjina”.  
Diep in de bergen van de Chinese Volksrepubliek ligt het stadje  Koh-Pi-Ying waar het 
allemaal vandaan komt. In dit stadje worden een zeer breed spectrum aan goederen in 
elkaar gezet door ervaren en deskundige ambachtsmensen van 10 tot 15 jaar. Dit proces 
zorgt voor de ongelofelijke lage prijs van deze producten gecombineerd met een geheel 
eigen kwaliteit. 
Aan het hoofd van dit productiestadje staan May-Din en Tjin-Nah, twee ondernemers die van 
hard werken houden en dat daarom eist van het personeel.  
Bent u op zoek naar een producent van goedkope goederen kom dan langs in dit prachtige 
stadje* 
 
*(De directie behoud zich het recht van weigering van alle inspecteurs zoals ARBO en UNICEF alsmede ieder 
ander persoon bestaand of fictief die zich inzet voor verbetering van milieu, arbeidsomstandigheden, 
mensenrechten etc.etc.)  

 
 

 
 
 
 


