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Op de tweede nieuwe maan na de kortste winterdag viert Rotterdam het Chinees Nieuwjaar, net 
als op veel andere plekken in de wereld. Voor veel Aziaten is dit het hoogtepunt van het jaar; een 
feestelijke aangelegenheid met onder andere vuurwerk, optochten en leeuwendansers. Ook dit 
jaar vierden we het door de coronapandemie net iets anders.

Om onze doelen ook tijdens de coronapandemie te kunnen behalen was er net als vorig jaar 
een alternatief concept nodig. Daarom koos RCNY dit jaar niet voor een grootschalige viering 
in de binnenstad, maar voor een editie die de mensen op locatie én thuis bezocht. Meer dan 10 
verschillende locaties, wooncomplexen en instellingen verspreid door Rotterdam stonden dit jaar 
in het teken van RCNY.

Met de jaarlijkse viering van het Rotterdam Chinese New Year (RCNY) wil de stichting de 
niet-Chinese bevolking laten kennismaken met de rijke cultuur en tradities die bij de Chinese 
jaarwisseling horen. Zo probeert de stichting groepen bij elkaar te brengen. Hierbij staat 
kennisoverdracht, het behoud van immaterieel erfgoed en het delen van verhalen en rituelen 
centraal.

Elke dag vond op één van de locaties een kleinschalige viering plaats, steeds in een ander gedeelte 
van de stad. In een kort programma van 30 minuten maakten mensen kennis met het traditionele 
verhaal van Chinees nieuwjaar. Boze geesten werden verjaagd door de leeuwendans en trommels. 
Ook konden zij door een vooraf ontvangen ‘proeverij-tasje’ typische smaken proeven die bij 
Chinees nieuwjaar horen. Hiermee lieten we zien dat de Chinese eetcultuur meer is dan alleen 
de bami of nasi die veel Nederlanders wel eens afhalen. Als klap op de vuurpijl werd tijdens een 
livestream in Verhalenhuis Belvedère een online viering van Chinees Nieuwjaar gehost, met 
verhalen, muziek, een bingo met feestelijke prijzen, de Leeuwendans én een Chinese fondue 
voor thuis. De festiviteiten droegen bij aan de verbinding tussen culturen en het verminderen van 
eenzaamheid in tijden van corona. Op deze manier werd het toch mogelijk om Chinees Nieuwjaar 
feestelijk te vieren.

Als Stichting en organisatie van RCNY kijken wij terug op een bijzondere en mooie editie. In dit 
document beschrijven we de verschillende programmaonderdelen en locaties die deel hebben 
uitgemaakt van het RCNY 2022. Ook blikken wij met deze evaluatie terug op het verloop van RCNY 
2022.

We wensen u veel leesplezier! 
Stichting China Festivals Rotterdam
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ROTTERDAM CHINESE NEW YEAR: EEN VIERING VOOR ROTTERDAM

HET PROGRAMMA 
• Storytelling–het verhaal van Chinees Nieuwjaar 
• Proeverij
• Leeuwendans

 RCNY DE WIJK IN
• Akropolis – Rotterdam Schiebroek
• De Nieuwe Plantage – Rotterdam Crooswijk
• Fysiek en online - livestream voor BSO’s in Nesselande
• Laurens de Schans – Rotterdam Delfshaven
• Astanaplein – Rotterdam Katendrecht
• Verhalenhuis Belvedère – Rotterdam Katendrecht
• Sint Antonius – Rotterdam Centrum
• De Roo van Capelle – Capelle aan de IJssel
• BSO Berkel – Berkel en Rodenrijs
• De Zellingen, De Meander – Nieuwerkerk aan den IJssel
• Arrheniustoren – Rotterdam Ommoord

RCNY IN BEELD

ACTIVITEITEN EN ZICHTBAARHEID IN DE STAD
•  Zodiacproject
•  Vlaggenparade 
•  Lampionnen en banieren
•  China in Focus

RCNY IN DE MEDIA

RESULTATEN PUBLIEKSONDERZOEK

CONTACTGEGEVENS

BIJLAGE:
Begroting en dekkingsplan



EEN VIERING
VOOR ROTTERDAM 

Ieder jaar kleurt Rotterdam rood tijdens de Chinese jaarwisseling. Deze eeuwenoude traditie wordt 
niet alleen in China, maar in veel steden over de hele wereld, van San Francisco tot Sydney en van 
London tot Rotterdam, uitgebreid gevierd. De Chinezen houden het niet bij één dag, de festiviteiten 
duren maar liefst vijftien dagen.

Het Chinees Nieuwjaar gaat gepaard met prachtige verhalen, tradities en rituelen. Met knallend 
vuurwerk, spectaculaire leeuwen- en drakendansen en het vurig bespelen van trommels en 
gongs worden boze geesten verjaagd en wordt voorspoed opgeroepen. Op de laatste dag van 
het nieuwjaarsfeest, het Lantaarnfeest, gaan kinderen met lampionnen de straat op en vieren 
ze de eerste volle maan van het nieuwe jaar. Het feest staat voor verbondenheid, vriendschap 
en samenkomst met de hele familie. Al deze sociale gewoonten, tradities, rituelen en verhalen 
zijn belangrijk voor de gemeenschappelijke identiteit en worden overgedragen van generatie op 
generatie.

In Nederland wordt het Chinees Nieuwjaar ook gevierd, maar vaak kleinschaliger of in besloten 
kring. Rotterdam Chinese New Year (RCNY) zet zich sinds 2008 in om hier verandering in te 
brengen. Niet alleen om de tradities grootser te vieren, maar ook om het levende erfgoed in stand 
te houden en in de schijnwerpers te zetten. Bovendien verdienen het fantastische eten, het 
vuurwerk en de spectaculaire parades het om met iedereen gedeeld te worden.

In de voorgaande jaren vierde Rotterdam het Chinese nieuwjaar uitbundig. Met activiteiten 
door de hele stad werd het nieuwe jaar ingeluid; van een leeuwendans op de West-Kruiskade en 
Katendrecht tot heerlijk Chinees winkelen, eten en drinken in het Wijkpark en de Markthal.

Dit jaar was er, vanwege corona, een aangepaste editie. Geen viering in de publieke ruimte, geen 
optocht, geen duizenden bezoekers en geen vuurwerk. Met een online viering en kleinschalige 
festiviteiten kwam het Chinees Nieuwjaar dit jaar wederom naar de mensen toe. In het centrum 
van Rotterdam zorgde Chinees Nieuwjaar versiering voor sfeer, De Rottertram reed 4 avonden lang 
als Peking Express om Rotterdammers kennis te laten maken met de Chinese eetcultuur. 

De Stichting China Festivals Rotterdam organiseerde de vieringen in samenwerking met Vivre 
Productions. Van 1 februari tot en met 13 februari stonden verschillende locaties, verspreid door 
Rotterdam, in het teken van RCNY.



Om het Chinees Nieuwjaar naar de mensen 
toe te laten komen bedachten we een speci-
aal programma, dat op verschillende locaties 
uitgevoerd kon worden. Het programma 
duurde per locatie 30 minuten. Vanwege de 
coronamaatregelen vond het steeds plaats 
op een afgesloten en niet publiek toeganke-
lijk terrein. Tijdens het programma kregen 
de bewoners en kinderen de leeuwendans te 
zien. Ook kregen zij een, van tevoren in een 
tasje bezorgde, Chinese proeverij waarop 
tijdens het programma een toelichting werd 
gegeven. Ook maakten ze kennis met het 
verhaal van Chinees Nieuwjaar. 

Storytelling
Het verhaal van Chinees Nieuwjaar
Een belangrijk onderdeel van de viering was 
het vertellen van het verhaal achter Chinees 
Nieuwjaar. De zussen Faye en Mandy Cheng 
vertelden vol enthousiasme het traditionele 
verhaal van Nian, het verhaal van het Chi-
nees Nieuwjaar. Zij namen de mensen mee 
in de tradities, wat de dierenriem en de kleur 
rood daarin betekent en welke rituelen en 
gebruiken hierin een rol spelen.

Voor de bewoners was een boekje in het 
tasje te vinden, waarin het verhaal van Nian 
nogmaals terug te lezen is. Het verhaal wordt 
begeleid door illustraties van Yan Zhang. De 
tekeningen zijn tevens gedrukt als kleur-
plaat. Zo kregen de aanwezigen een prachti-
ge inkijk in de Chinese cultuur.

Proeverij
Voorafgaand aan het programma werd er bij 
alle bewoners en leerlingen van de betreffen-
de locatie een speciaal samengesteld rood 
Chinees Nieuwjaar-tasje gebracht. De inhoud 
van het tasje bestond uit lekkernijen die ty-
pisch worden gegeten en gedronken tijdens 
Chinees Nieuwjaar. Ook bevatte het een lint 
waar een wens op geschreven kon worden 
en in de gemeenschappelijke ruimte aan een 
wensboom kon worden opgehangen. Een 
bijgevoegd boekje vertelt het verhaal van 
Nian, het verhaal van Chinees nieuwjaar. De 
stichting schreef het boekje en kunstenaar 
Yan Zhang verzorgde de illustratie.

Op iedere locatie gaf Jinai Looi, chefkok van 
het Zesde Geluk een proeverij/workshop aan 
de hand van de tasjes. Zij verzorgde ook de 
culinaire inhoud van de tasjes. Tijdens het 
programma vertelde zij in traditionele kledij 
enthousiast en uitgebreid over jasmijnparels, 
Chun Mee thee, mandarijntjes, nieuwjaars-
koekjes en nieuwjaarssnoepjes. Ze vertelde 
niet alleen over het product en het kookpro-
ces zélf, maar ook over de betekenis achter 
de specifieke producten. Want waarom geef 
je iemand bijvoorbeeld 2 mandarijntjes 
cadeau en niet 1? Voor de bewoners die niet 
thuis waren of het nogmaals na wilden lezen, 
stond alle informatie over het eten op een 
bijgevoegde hand-out.

Leeuwendans
Met een traditionele en spectaculaire leeu-
wendans brachten de dansers van Shinji 
Entertainment op alle locaties geluk en voor- 
spoed. Met hun spectaculair trommelspel 
werden boze geesten verdreven. Iedere keer 
weer was het een indrukwekkend schouw-
spel waarbij veel telefoons tevoorschijn kwa-
men om een filmpje of foto te schieten. 

Mouwendans
Deze dans vormde een nieuwe toevoeging 
aan het programma ten opzichte van afgelo-
pen jaar. De dans wordt uitgevoerd in tradi-
tionele kleding en met de lange mouwen van 
deze kledij voeren de danseressen sierlijke 
bewegingen uit.

Waaierdans
Ook dit element was dit jaar nieuw. De dans 
is wat meer ingetogen van karakter dan de 
andere dansen. Twee danseressen gebruiken 
hun traditionele waaiers om het publiek mee 
te nemen in hun magische dans.

HET PROGRAMMA

HET VERHAAL VAN CHINEES 
NIEUWJAAR IS TE LEZEN OP 
RCNY.NL/HET-VERHAAL



De stichting koos voor een selectie aan ver- 
schillende instellingen en locaties. Hierbij is 
bewust de keuze gemaakt om een zo groot 
mogelijke diversiteit aan doelgroepen, 
leeftijden en plekken in de stad te kunnen 
bereiken. Door meer te doen dan enkel een 
online viering, en verschillende instellingen 
en locaties te bezoeken, bleef de viering 
voor de mensen. Het was voor de Stichting 
van belang dat degenen die RCNY op locatie 
bijwoonden op een positieve, motiverende 
manier in aanraking kwamen met de Chinese 
cultuur. Steeds zijn plezier, kennis en ver-
wondering de belangrijkste speerpunten bij 
iedere uitvoering geweest.

De viering heeft de volgende 
locaties bezocht:

1 - Akropolis
Rotterdam Schiebroek
De locatievoorziening van Akropolis valt 
onder Stichting Humanitas. Stichting Huma-
nitas is actief op het gebied van ouderenzorg 
en blinkt uit in de inclusieve benaderingen 
van alle cliënten. De locatie Akropolis richt 
zich met name op dementiezorg, somatische 
en palliatieve zorg. 250 huizen hebben kun-
nen genieten van de viering.

2 - De Nieuwe Plantage
Rotterdam Crooswijk
De Nieuwe Plantage ligt in de Rotterdamse 
wijk Kralingen-Crooswijk in de wijk Kralingen 
nabij de Oude Dijk en grenst aan het Planta-
gepark. Het verpleeghuis heeft drie verdie-
pingen voor psychogeriatrische zorg en één 
verdieping voor somatische verpleging.Het 
publiek op deze locatie bestond uit 130 perso-
nen, en was een mix van bewoners en gasten.  

3 - Fysiek en online – livestream  
voor BSO’s in Nesselande
Door de coronamaatregelen hebben we geen 
evenementen kunnen organiseren waar veel 
kinderen op dezelfde plek samenkomen. In 
samenwerking met de SWK/ Buurtwerk-Groep 
verzorgde RCNY daarom een livestream. De 
SWK-Groep bestaat uit verschillende organi-
saties die actief zijn in kinderopvang, buurt-
werk, zorg en onderwijs. Het programma 
stemden we af op kinderen van 4 tot 11 jaar. 
Verder was het programma inhoudelijk gelijk 
aan de andere locaties. De fysieke viering 
was om 15.30 in BSO de Kunstenmakers, de 
livestream werd vervolgens op verschillende 
locaties uitgezonden om 16:15. 

4 – Laurens de Schans
Rotterdam Delfshaven
Woonzorgcentrum Laurens De Schans ligt in 
een zeer levendig stadsdeel van Rotterdam: 
Delfshaven. De Schans biedt een breed as-
sortiment aan activiteiten aan. Zo is er een 
multicultureel ontmoetingscentrum, waar 
mensen met verschillende achtergronden 
elkaar ontmoeten, en is er een Chinese leef-
groep. Ook de medewerkers spreken bijna al-
lemaal twee ‘moedertalen’ en zijn vertrouwd 
met een andere dan de Nederlandse cultuur. 
De groep telde 50 bewoners op de dag van de 
viering, die het allemaal bijzonder vonden 
om het Chinees Nieuwjaar op deze manier te 
kunnen vieren.

5 - Astanaplein
Rotterdam Katendrecht
De woonvereniging op het Astanaplein is er 
voor iedereen die na ziekte of opname in het 
ziekenhuis niet kan terugvallen op een eigen 
netwerk van familie, buren, vrienden of 
kennissen, terwijl zelfstandig wonen nog niet 
gaat. De viering vond plaats op het plein voor 
het huis, het Astanaplein, op een prachtig 
zonnige winterdag. 250 mensen hebben de 
ceremonie bijgewoond. 

6 – Verhalenhuis Belvedère
Rotterdam Katendrecht
Op maandagavond 7 februari preseen-
teerden we vanuit het Verhalenhuis een 
livestream met verhalen, muziek, de ont-
wakingsceremonie én Leeuwendans. Ook 
was er een bingo met leuke prijzen, geheel 
in het thema van Chinees Nieuwjaar, en een 
Chinese fondue voor thuis. Er kon in aanloop 
naar deze avond namelijk een hotpotset voor 
2-4 personen worden gehuurd. In het Hot-
pot-huur-pakket zitten de Hot Pot, chinese 
eetkommen, eetstokjes, netjes en Chinese 
eetlepels, de Chinese fonduebouillon en olie 
en sausjes én een nieuwjaarsloterij lot. De 
verse boodschappen doe je voorafgaand zelf, 
de boodschappenlijst werd bij reservering 
toegestuurd.

De livestream trok zo’n 1500 live-kijkers 
en is terug te zien via https://www.
facebook.com/VerhalenhuisBelvedere/
videos/526662781945972

7 – Sint Antonius
Rotterdam Centrum
In het Sint Antonius wonen mensen die 
moeten revalideren na een ingreep, ongeval 
of ziekte. Ook (jonge) mensen met dementie 
vinden hier een prettige woonomgeving 
op deze locatie midden in het centrum van 
Rotterdam met vele diverse activiteiten. 250 
ouderen hebben op deze locatie genoten van 
de viering. 

 RCNY DE WIJK IN



8 – De Roo van Capelle – Capelle aan 
de IJssel
In de Roo van Capelle wonen mensen die een 
dementieaandoening hebben of gerontopsy-
chiatrische zorg nodig hebben. Op 9 februari 
woonden mensen van twee afdelingen ach-
ter elkaar een viering bij. Het ging hier in 
totaal om 60 ouderen. 

9 – BSO Berkel 
Berkel en Rodenrijs
Op BSO de Vuurvlinder in Berkel en Rodenrijs 
hebben in totaal 300 kinderen de fysieke Chi-
nees Nieuwjaarviering meegemaakt. In de 
gymzaal bij de BSO genoten zij onder andere 
van een traditionele mouwendans en een 
speciale proeverij met Chinese producten 
geleid door Jinai. In totaal waren er 300 kin-
deren bij de viering aanwezig. 

10 – De Zellingen, De Meander
Nieuwerkerk aan den IJssel
De Meander is een gezellig en modern 
woonzorgcentrum met afdelingen voor 
kleinschalig wonen, zorgappartementen en 
een Zorghotel voor revalidatie. Het centrum 
staat erom bekend dat familie en vrienden 
altijd welkom zijn om langs te komen. 50 
ouderen hebben hier op 9 februari van de 
viering genoten. 

11 – Arrheniustoren
Rotterdam Ommoord
De Arrheniustoren in Rotterdam Ommoord 
heeft een gezellige ontmoetingsplek waar 
bewoners samen kunnen komen. Deze 
ruimte is ook voor bewoners die niet zo snel 
hun huis uit komen. Een multiculturele groep 
bestaande uit 250 personen genoot hier van 
en leerzame én leuke viering van het Chinees 
Nieuwjaar!

Instelling Locatie Deelnemers Organisatie

Akropolis Rotterdam Schiebroek 300 Humanitas

De Nieuwe Plantage Rotterdam Crooswijk 130 Aafje

Livestream voor BSO’s Nesselande 750 SWKGroep

Laurens de Schans  Rotterdam Delfshaven 50 Laurens

Astanaplein  Rotterdam Katendrecht 250 -

Verhalenhuis Belvedère  Rotterdam Katendrecht 1500 -

Sint Antonius  Rotterdam Centrum 250 Laurens

De Roo van Capelle  Capelle aan de IJssel 60 Aafje

BSO Berkel  Berkel en Rodenrijs 300 SWKGroep

De Meander  Nieuwerkerk aan den IJssel 50 De Zellingen 

Arrheniustoren Rotterdam Ommoord 250 Havensteder

LOCATIE-OVERZICHT
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Het zodiac project 
Ieder jaar staat in de Chinese kalender in het teken van een zodiac, een sterrenbeeld van de Chinese 
dierenriem. Een kenmerkend onderdeel van de jaarlijkse viering van RCNY zijn de levensgrote beelden 
van de zodiac van dat jaar, die verspreid worden door de Rotterdamse binnenstad. Dit jaar is het jaar 
van de tijger. 

Jaarlijks worden de zodiacs dieren als beelden beschilderd door kunstenaars en worden deze in de stad 
verspreid om uiteindelijk als compleet in het Timmerhuis tentoongesteld te worden. Elk jaar was het 1 
dier die we beschilderden, maar deze editie hebben we het anders aangepakt. Vanwege corona en de 
problemen die het virus opleverde wat betreft het transport van de beelden hebben we dit project aan-
gepast en geheel Rotterdams gemaakt. In samenwerking met China Cultural Center hebben we Studio 
Maky ingeschakeld om de dierenriem in Chinese knipkunst stijl geheel uit te zagen. Niet 1 dier, maar 
de complete set van 12 dieren is tentoongesteld in de Markthal, waarbij de Tijger natuurlijk de hoofdrol 
speelde. Op zaterdag 5 februari was er een live painting evenement, waarbij kunstenaars de de dieren 
beschilderden. De beelden zijn in de twee weken na de viering van het Chinees Nieuwjaar geëxposeerd in 
de publiekelijke ruimte “het Timmerhuis” in het centrum van Rotterdam. 

ACTIVITEITEN EN 
ZICHTBAARHEID IN DE STAD

City Dressing 
Elke editie breiden we de aankleding in de stad verder uit. Dit jaar hingen wij in samenwerking met on-
dernemers van de West-Kruiskade wederom lampionnen en prikkabels in de bomen. Deze lampionnen 
waren tijdens de vorige editie een groot succes, we hebben ons er dan ook hard voor gemaakt om dit 
onderdeel dit jaar te kunnen herhalen. Deze lampionnen brachten verlichting en sfeer in de donkere en 
sombere winterperiode. De lampionnen waren al wandelend zowel in het donker als overdag zichtbaar. 
Hierdoor kreeg je zowel overdag als ’s avonds direct dat echte Chinees Nieuwjaar-gevoel. Het was mooi 
en gezellig en had daardoor een toegevoegde waarde voor de stad en de viering.

Naast het West-Kruiskade gebied hebben we dit jaar ook het Centraal Station een Chinees Nieuwjaar-
stintje gegeven. In samenwerking met het IFFR zijn grote doeken opgehangen in de centrale hal. Het 
logo van IFFR (een tijger) sloot perfect aan bij het jaar van de Tijger. De IFFR tijgerkop is zelfs live beschil-
derd in het station. Daarnaast is één van de leegstaande winkelpanden in de passage tijdens Chinees 
Nieuwjaar aangekleed als Chinees Nieuwjaarsetalage. 

Ook de etalage van het Holland Casino in Rotterdam centrum is tijdens Chinees Nieuwjaar aangekleed 
in Chinees Nieuwjaarsstijl, compleet met lampionnen en grote leeuwenkoppen. Op deze manier zijn 
veel mensen op een leuke manier in aanraking gekomen met Chinees Nieuwjaar, en kon toch iedereen 
een beetje meegenieten. We hebben veel leuke reacties ontvangen op de aankleding, en willen dit de 
komende jaren nog verder uitbreiden.



China in Focus 
Sinds 2017 heeft de organisatie van RCNY 
de handen ineengeslagen met de Erasmus 
Universiteit en de Chinese Student Associa-
tion. Tijdens Rotterdam Chinees Nieuwjaar 
organiseren zij het jaarlijkse symposium 
China in Focus. Ieder jaar wordt hier een 
ander thema aan gekoppeld en dit jaar 
was het thema ‘Sustainability’. Van 7 tot 
en met 10 februari stonden er activiteiten 
op de planning die onder de pijlers van CSA 
vallen; finance, business, politics, law or 
tech. Ook spraken er personen van ver-
schillende belangrijke organisaties, zoals 
The China Agenda, Huawei, Alibaba Group 
en NL Chint Solar. De In House dagen gaven 
de studenten aan de Erasmus Universiteit 
de mogelijkheid om een dag mee te lopen 
bij een bedrijf.

Deelnemers CiF  172 studenten 
verspreid over  
4 dagen

Bedrijven 15 
Recruitment activiteiten 11 events
Sprekers  5 

Over China in Focus

Peking Express 
Op 8, 9, 10 en 11 februari werd de Peking Express georganiseerd. De Rottertram werd deze dagen omgeto-
verd tot Peking Express, zowel het exterieur als het interieur van de tram kregen een Chinees Nieuwjaars 
make-over. Chefs Kevin Fan en Sieuw-Tong runden hierin een rijdend restaurant. In een rit van 1,5 uur kre-
gen bezoekers een bijzonder Chinees 8-gangen diner voorgeschoteld, met bijpassende dranken. Tijdens het 
diner kregen alle gasten uitleg over de bezienswaardigheden die zij onderweg tegenkwamen. 



Om te voorkomen dat er veel mensen op de Chi-
nees Nieuwjaar viering af zouden komen, werd 
er dit jaar niet te veel aandacht geschonken 
aan de viering in de media. De Stichting heeft 
er dan ook voor gekozen om selectief pers uit 
te nodigen per locatie. Zo was het mogelijk om 
achteraf via persberichten en sociale media 
toch te communiceren wat er plaatvond op de 
verschillende locaties. Tevens hebben we via 
de sociale mediakanalen aandacht geschonken 
aan het verhaal van Chinees Nieuwjaar en het 
Zodiac project. De illustraties van Yan Zhang be-
geleidden het verhaal. Samen met de partners 
is een kort verslag gemaakt van de activiteiten 
rondom de viering op hun locaties.

Er is ondanks de omstandigheden toch veel aan-
dacht geweest voor de alternatieve viering.

ROTTERDAM CHINESE 
NEW YEAR IN DE MEDIA
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Rotterdam Chinese New Year (RCNY) wil jaarlijks graag 
haar activiteiten laten evalueren onder deelnemers. 
Net als afgelopen jaar vonden de activiteiten, door 
de coronamaatregelen, op een andere manier plaats 
dan eerdere edities van RCNY. Onder de noemer 
‘RCNY de wijk in’ werden van 1 t/m 11 februari 2022 bij 
verschillende instellingen in Rotterdam, onder o.a. in 
verzorgingstehuizen en bij BSO’s, een aantal activiteiten 
georganiseerd. R2 Research heeft in opdracht van RCNY 
opnieuw onderzoek uitgevoerd onder mede-organisatoren 
bij de deelnemende locaties, om zo inzicht te krijgen hoe 
men de activiteiten van RCNY heeft ervaren.

Onderzoeksverantwoording
Het onderzoek heeft plaats gevonden in februari 2022. 
In totaal hebben mede-organisatoren van 10 locaties 
deelgenomen aan het onderzoek. Zij ontvingen in eerste 
instantie, kort na het uitgevoerde programma op locatie, 
een online evaluatievragenlijst. De gemiddelde invultijd 
daarvan was 5 minuten. Naar aanleiding van de ingevulde 
antwoorden is vervolgens een telefonisch interview 
afgenomen en zijn aanvullende vragen gesteld.

Door de indirecte manier van onderzoeken is het niet 
mogelijk om harde conclusies te trekken over het 
bezoekersprofiel van mensen die hebben deelgenomen 
aan de activiteiten van RCNY. Wel biedt het een bruikbare 
indicatie in de waardering van de activiteiten. Omdat de 
groep geraadpleegde mede-organisatoren in omvang 
relatief beperkt is, worden resultaten, zoals afgesproken, op 
kwalitatieve manier gerapporteerd.

‘RCNY de wijk in’ bereikt opnieuw ouderen en 
kinderen in diverse wijken
‘RCNY de wijk in’ vond plaats op locaties in en rond 
Rotterdam, bij zorginstellingen, kinderopvanglocaties 
en bewonersverenigingen. Dit jaar konden mensen op de 
meeste locaties gezamenlijk naar de activiteiten kijken. 
De naschoolse opvang organiseerde een livestream 
waarbij 1.000 kinderen op verschillende locaties konden 
meekijken.

Hoge waarderingen; activiteiten leerzaam voor 
doelgroep én medewerkers
Net als afgelopen jaar zien we hoge waarderingen voor de 
diverse activiteiten: de gemiddelde score komt uit op een 
9,0. De Leeuwendans is het meest interactieve element en 
voor veel deelnemers het meest spectaculaire onderdeel. 
Ook de nieuwe onderdelen Mouwendans en Waaierdans 
weten veel deelnemers te boeien. Zowel de vertelling 
van het verhaal van Chinees Nieuwjaar als de uitleg bij de 
Chinese hapjes blijken zeer leerzame onderdelen, al duren 
ze voor sommige doelgroepen wat lang. Het uitdelen van de 
tasjes met Chinese hapjes werd door de deelnemers sterk 
gewaardeerd en zorgt voor mooie herinneringen.

RYNY waardevol voor de stad; herhaling 
toegejuicht
De deelnemende organisaties beschouwen RCNY als zeer 
waardevol evenement voor Rotterdam (9,0). Voor Chinese 
deelnemers geeft de viering in hun eigen woonomgeving 
een gevoel van trots. Deelnemende organisaties grijpen 
het programma ook aan om hun bewoners/kinderen in 
aanraking te brengen met een nieuwe cultuur. Deelnemers 
reageerden veelal enthousiast. De mede-organisatoren 
spreken van een fijne samenwerking en een goed 
contact. Wel zouden ze graag iets eerder over informatie 
beschikken. Daarnaast delen ze diverse tips waar de 
organisatie bij volgende edities haar voordeel mee kan 
doen; de instellingen kijken er in ieder geval naar uit!

RCNY PUBLIEKSONDERZOEK RCNY PUBLIEKSONDERZOEK

Het onderzoek is uitgevoerd door een team van (senior) onderzoekers van R2 Research B.V., onder leiding 
van Marco de Groot. Bij het uitwerken van het onderzoek heeft R2 gewerkt volgens de richtlijnen van de 
MOA (Expertise Center voor Marketing Insights, Onderzoek & Analytics).
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PROFIEL LOCATIES EN DEELNEMERS WAARDERING TOTAAL EN ASPECTEN

•  Hoe waarderen jullie de activiteit van 
RCNY 2022 waar jullie aan hebben 
deelgenomen? 

•  Hoe waardeer je de RCNY 2022 activiteit 
op de volgende onderdelen? 

Leeuwendans (9,5)
Dit spektakelstuk van het programma wordt 
door de deelnemers het hoogst beoordeeld. 
Het indrukwekkende kostuum en de interactie 
tussen de leeuw en het publiek worden hierbij 
als pluspunten benoemd. Kinderen van de 
BSO’s vonden hier de trommel ook extra leuk.

Waaierdans (8,8)
Ook dit element was dit jaar nieuw. 
Deelnemers geven aan ook deze dans erg mooi 
te vinden. De dans is wat meer ingetogen van 
karakter dan de andere dansen.

Mouwendans (8,9)
Deze dans vormde een nieuwe toevoeging aan 
het programma ten opzichte van afgelopen 
jaar. Voor het publiek erg mooi om de dans en 
de traditionele kleding van dichtbij te kunnen 
bekijken.

Verhaal Chinees Nieuwjaar (8,4)
Het verhaal van Chinees Nieuwjaar is voor de 
meeste mensen nieuw en dus een leerzaam 
onderdeel. De manier van vertellen is leuk 
en de kinderen van de BSO’s bleven geboeid 
luisteren. Voor een aantal doelgroepen in de 
verzorgingstehuizen duurde het wel net wat 
te lang.

Via een livestream keken 
1.000 kinderen van BSO’s 
mee; ook veel animo in zes 
verzorgingstehuizen.

Locaties Rotterdam
De activiteiteiten van RCNY 2022 vonden 
dit jaar opnieuw plaats in verschillende 
instellingen in en rond Rotterdam. De 
meeste activiteiten vonden plaats in 
Rotterdam (6x), een tweetal in Capelle aan 
den IJssel, één inNieuwerkerk aan den IJssel 
en één in Berkel en Rodenrijs.

Groepsgrootte
Een aantal van de instellingen beschikte 
over een gezamenlijke ruimte waar de 
activiteiten plaatsvonden. Gemiddeld 
kwamen er 40 of meer mensen kijken bij 
de activiteiten. De activiteiten werden in 
enkele gevallen op de gesloten afdeling van 
een zorginstelling georganiseerd; dan waren 
er maximaal 25 bewoners aanwezig. 

Doelgroepen & Leeftijden
Van de 11 sessies werden er 6 opvoeringen 
georganiseerd in zorginstellingen. Bij deze 
bijeenkomsten konden met name bewoners 
van 70 jaar en ouder komen kijken, maar in 
enkele gevallen werden ook zorgcliënten 
uit de buurt uitgenodigd of konden 
medewerkers en familie meekijken.

Er deden net als afgelopen jaar ook kinder-
opvanglocaties mee, waar voornamelijk 
kinderen tussen 4 en 12 jaar oud aan de acti-
viteiten konden deelnemen, op locatie of via 
een livestream (1.000 kinderen in totaal).

Tot slot vonden ook twee activiteiten in 
woongebouwen plaats: een wooncomplex 
op Katendrecht met veel Chinese gezinnen 
en een flatgebouw in Rotterdam Alexander. 
Hier waren bewoners van 35 jaar en ouder 
betrokken bij de activiteiten.

Nota bene
De vragen over het profiel zijn beantwoord 
door mede-organisatoren van de 
verschillende locaties op basis van hun 
observaties. Vandaar dat de resultaten als 
indicatief moeten worden beschouwd.

RCNY PUBLIEKSONDERZOEK RCNY PUBLIEKSONDERZOEK

“De bewoners, familie en collega’s 
hebben een leuke middag gehad!” 
Verpleeghuis Aafje De Nieuwe Plantage 

“De activiteit was heel goed aangepast 
aan onze doelgroep. Die vol bewondering 
hebben gekeken en geluisterd. Het was 
echt heel leuk en goed…”
Woonzorginstelling De Roo van Capelle

“Hier hebben de mensen het nog steeds 
over. Wel meest spectaculair.”
Medewerder Boslaan (de Zellingen)  
over de Leeuwendans

“Bewoners zeiden “wat mooi“.  
Met name ook over de kleding,  
de stoffen en de kleuren”
Medewerder de Roo van Capelle (Aafje)

“Twee danseressen echt mooi om  
te zien. Kinderen waren daar ook 
helemaal stil van.”
Medewerker KOV Bijdehand Nesselande  
over de Mouwendans

“De dame deed het leuk, enthousiast!”
Medewerker woongebouw Arrheniusweg 
(Havensteder)

Gemiddelde
waardering 

9,0

Uitstekende gemiddelde waardering; 
Leeuwendans voor deelnemers meest 
spectaculair.



WAARDERING TOTAAL EN ASPECTEN (VERVOLG)
RCNY PUBLIEKSONDERZOEK

“Goede afstemming vantevoren over de 
inhoud van de tasjes en het weglaten 
van de trom. Ook de reactie vanuit de 
organisatie was telkens heel vlug.”
Medewerker De Roo van Capelle (de 
Zellingen)

“Mevrouw in traditionele kleding ging 
vertellen over hapjes, toen werd het 
helemaal stil. Mensen waren van begin tot 
eind geboeid.”
Medewerder Anthonius Binnenweg 
(Laurens)

“Dat was geweldig! Kwamen in eerste 
instantie bij het uitdelen een paar tekort, 
maar daar werden direct extra voor 
verzorgd. En ook aan het complex aan de 
overkant werden goodiebags gebracht 
door Brendo.”
Bewonersvereniging Astanaplein

“Bewoners vonden het leuk om te proeven. 
Bewoners van de afdeling psychiatrie 
hadden het wel onthouden en die kwamen 
er later op terug dat een van de snoepjes zo 
lekker was.”
Medewerker De Roo van Capelle (Aafje)

•  Hoe waarderen jullie de activiteit van 
RCNY 2022 waar jullie aan hebben 
deelgenomen? 

•  Hoe waardeer je de RCNY 2022 activiteit 
op de volgende onderdelen?

Communicatie (8,8)
De deelnemende instellingen zijn heel tevreden 
over de vlotte communicatie en het contact 
vooraf met de organisatie. Sommige instellingen 
hebben behoefte iets langer van tevoren en/of 
iets concreter te weten wat er gaat gebeuren, 
zodat men daarop beter kan anticiperen.

Workshop Chin. hapjes (8,0)
Dit onderdeel wordt door een groot deel van het 
publiek als het meest leerzaam beschouwd. De 
uitleg over de hapjes maakt de Chinese tradities 
rondom het nieuwe jaar tastbaar. Voor een 
groep dementerenden duurt dit onderdeel wat 
te lang en verliest men soms de aandacht.

Goodiebags (8,8)
De goodiebags worden ontzettend gewaar-
deerd. Er zijn heel wat tasjes uitgedeeld en dit is 
met name achteraf een mooie herinnering aan 
de activiteiten waarvan men heeft genoten. 
Niet voor alle deelnemers zijn de producten te 
gebruiken, in enkele gevallen was dit vooraf 
afgestemd.

Chinese hapjes (7,9)
De hapjes uit de goodiebags worden door veel 
mensen ontzettend gewaardeerd als een mooi 
gebaar. Ingrediënten waarmee moet worden 
gekookt zijn echter niet door alle doelgroepen 
(dementerenden, kinderen) zelf te gebruiken.

Communicatie: stipt, flexibel en 
betrouwbaar; sterke waardering voor 
goodiebags en bijbehorende uitleg.



LEERZAME ACTIVITEIT VOOR DE DEELNEMERS WAARDEVOL EVENEMENT VOOR ROTTERDAM

Waarde evenement voor de stad 
hoog ingeschat; voor Chinese 
deelnemers brengen activiteiten 
gevoel van trots

Meeste deelnemers hebben veel 
geleerd; met name van de uitleg rond 
Chinese hapjes en het verhaal van 
Chinees Nieuwjaar

RCNY PUBLIEKSONDERZOEK

•  In welke mate vind je Rotterdam 
Chinese New Year een waardevol 
evenement voor Rotterdam?

•  In welke mate hebben de deelnemers 
geleerd over het verhaal en de 
geschiedenis van Chinees Nieuwjaar?

RCNY PUBLIEKSONDERZOEK

Zeer veel geleerd

Veel geleerd

Niet zo veel geleerd

De meeste deelnemers 
kende het verhaal al

“Met name de informatie over het chinees 
nieuwjaar in het algemeen en de uitleg bij de 
items in de tasjes was erg leerzaam. De bete-
kenis van de mandarijntjes of de muntjes. Dat 
is uiteindelijk heel leerzaam.”
KOV Nesselande

“Veel bewoners zijn bekend met chinees 
nieuwjaar, maar wisten niet hoe het gevierd 
werd. De achterliggende gedachte is leuk om 
te weten. Veel bewoners dachten meteen aan 
vuurwerk, maar dat is dus niet hoe het wordt 
gevierd... Op deze manier maak je van gezellig 
samenzijn ook meteen een leerzaam iets.”
Arrheniusweg Prins Alexander (Havensteder)

“Net als vorig jaar is dit programma aangegre-
pen voor activiteiten er omheen. Maar vanwege 
de personeelsbezetting wat minder dan vorig 
jaar. We vooral op de dag zelf wat knutselacti-
viteiten georganiseerd met een Chinees thema. 
Vorig jaar hadden we een hele week programma 
in aanloop naar het Chinees Nieuwjaar. Meer 
context geven helpt uiteindelijk wel om het meer 
te laten leven bij de kinderen.”
BSO Berkel (gro-up)

“Voor aantal bewoners van de psychiatrie is 
het wel leerzaam, die onthouden er nog wel 
wat van. Voor medewerkers en vrijwilligers 
was het ook heel leerzaam om te zien dat het 
zo goed beviel. Wij doen vaak activiteiten met 
oud-hollandse liedjes. Vooraf was er wel wat 
twijfel of dit goed zou vallen bij bewoners als 
het niet herkenbaar is, maar het beviel dus 
prima. Dat is mooi om te merken en voor de 
medewerkers dus ook leerzaam.”
De Roo van Capelle (Aafje)

“Men was echt onder de indruk. Met name 
Chinese mensen die al lang op Katendrecht 
wonen en nu voor het eerst de viering op 
deze locatie meemaken. Het vervulde 
mensen echt met een gevoel van trots! Een 
oude buurman van 86 zei achteraf tegen mij: 
‘mooi he’. En ik zag aan zijn gezicht hoe veel 
het hem deed. En een andere buurvrouw zei: 
‘6 jaar hier wonen, eerste keer leeuw’.”
Bewonersvereniging Astanaplein

“Met een stad als Rotterdam met vele 
culturen is dit een mooie gelegenheid 
om kennis te maken ermee. We hebben 
een werkgroep diversiteit, dus daar past 
het heel goed bij. We willen bijvoorbeeld 
ook aandacht gaan besteden aan het 
Suikerfeest. Zo geven we de mensen wat 
extra mee.”
Woonzorgcentrum Laurens de Schans

“Waardevol is vooral bedoeld in de 
beleving en het samen andere culturen in 
aanraking komen. Er zijn natuurlijk ook 
veel verzorgenden met andere culturen 
en je merkt wel dat er meer mensen met 
verschillende achtergronden komen. 
Dus het is wel onze bedoeling daar ook 
aandacht aan te besteden.“
Akropolis Hillegersberg (stichting 
Humanitas)

Wij keken er als buurtbewoners/
verzorgers altijd naar uit. Voor de 
bewoners is het gewoon een belevenis 
in het moment zelf. In de dagbesteding 
is er nog wel over gesproken: vooral 
Katendrecht wordt dan al snel genoemd, 
als plek waar Chinezen Rotterdam 
binnen kwamen. Soms komen er wel wat 
herinneringen terug, maar daar moet je 
best wel naar graven. Dat gaan mensen 
niet uit zichzelf vertellen.”
Anthonius Binnenweg (Laurens)



AANVULLENDE OPMERKINGEN

Enthousiaste reacties, fijne 
samenwerking, volgend jaar weer!

RCNY PUBLIEKSONDERZOEK CONCLUSIE EVALUATIE 
ROTTERDAM CHINESE NEW YEAR

• Heeft u nog aanvullende opmerkingen?

Samenvattend kan gezegd worden dat ook deze coronaproof editie van RCNY in 2022 een succes 
was. Alhoewel het, net als in 2021, kleinschaliger was en daardoor onvermijdelijk een kleiner totaal 
aantal mensen heeft kunnen bereiken dan de jaren ervoor, heeft de viering wel impact gemaakt. Dit 
kunnen wij concluderen uit de positieve media-aandacht, de enthousiaste reacties overal en een 
goede waardering die blijkt uit het onderzoek. Wij hopen natuurlijk dat de editie van volgend jaar er 
anders uit ziet, maar ook van deze editie zijn er enkele aanbevelingen en leerpunten die we kunnen 
meenemen naar de volgende editie. 

Allereerst zijn de bezoeken aan de zorginstellingen, scholen en BSO’s erg goed ontvangen. Door naar de 
mensen toe te komen hebben we nu ook een groep bereikt die, onder andere door beperkte mobiliteit, 
anders nooit op deze manier kennis hadden kunnen maken met het Chinees Nieuwjaar. Het is het 
overwegen waard dit volgend jaar (als extra programma) te herhalen, ook wanneer we wel weer grotere 
evenementen en de straatparade mogen organiseren.

Door scholen mee te nemen in het project is er ook op educatief vlak aandacht besteed aan het 
nieuwjaar. Over het algemeen waren alle locaties erg enthousiast over de leerzaamheid van de 
evenementen. Het achtergrondverhaal dat bij Chinees Nieuwjaar hoort en de proeverij vielen erg in de 
smaak. Ook de leeuwendans werd als erg mooi en interessant gezien. We hebben met deze editie banden 
aangehaald met instellingen en wooncomplexen die meegenomen kunnen worden naar toekomstige 
edities. Hierdoor kan het toekomstig RCNY nog meer voor iedereen zijn.

Als verbeterpunt wordt in het onderzoek genoemd dat sommige programmaonderdelen voor enkele 
ouderen en kinderen iets te lang waren. Dit zou volgende editie per locatie wellicht nog iets beter 
afgestemd kunnen worden. Wel werd de afwisseling van verschillende onderdelen van de viering 
geprezen.  

We kunnen er trots op zijn dat we dit jaar ook eenzame en mindervalide mensen hebben kunnen 
bedienen, en dat we daarmee soelaas konden bieden in hun situatie. We hebben dan ook ontzettend 
genoten van de bijzondere dankbaarheid die we dit jaar van de toeschouwers hebben teruggekregen.

We kijken uit naar editie 2023. Uw suggesties, vragen of opmerkingen zijn welkom en nemen wij graag 
mee in de volgende editie.

“Volgend jaar zou het ook leuk zijn om het 
op deze manier te organiseren.” 
Waltburg College

“Helemaal prima zo. Als het geen corona is 
is het buiten, dat is meer spectakel, want 
dan is er echt een optocht vanuit Belvedere. 
Maar dit was een perfecte oplossing voor in 
deze tijden.”
Bewonersvereniging Bellefleur

“Veel dank voor de fijne samenwerking en 
graag tot volgend jaar!”
Verhalenhuis Belvedere

“Dit was ter vervanging van Chinees nieuw-
jaar Kruiskade. Kan dit niet meer herhaald 
worden?” 
Bewonersvereniging De Landtong

“Mocht het volgend jaar weer veilig zijn 
en het mogelijk zijn, dan zouden deze 
activiteiten zelfs herhaald kunnen worden 
(op andere locaties). Het is zeker bijzonder 
voor mensen die slecht ter been zijn, weinig 
buiten komen of meemaken, eenzaam zijn 
of in een (besloten) instelling wonen. Een 
bijzonder en onvergetelijk moment!” 
Woonzorgcentrum Laurens de Schans



Evaluatie Rotterdam Chinese New Year 2022

In deze evaluatie heeft u kunnen lezen hoe de twee weken van Rotterdam Chinese New Year zijn 
verlopen en welke resultaten er geboekt zijn. Ondanks een andere insteek vanwege de situatie 

rondom corona, een prachtige viering. Stichting China Festivals Rotterdam bedankt alle betrokkenen 
en partners voor de steun.

Mocht u na het lezen van de evaluatie nog vragen of opmerkingen hebben, 
neem gerust contact met ons op.

Stichting China Festivals Rotterdam
info@rcny.nl

www.RCNY.nl

www.facebook.com/RotterdamChineseNewYear 
www.instagram.com/rotterdamchinesenewyear


