Loes van Dijk, Liberal Arts and Sciences
Mijn ervaring met de NAHSS in 2018 was er een om nooit meer te vergeten. Zowel in
Beijing als in Shanghai heb ik enorm veel kunnen leren op zowel academisch,
professioneel en cultureel gebied. De tijd in China en de voorafgaande maanden
leveren je niet alleen een enorm netwerk op, maar ook bijzondere vriendschappen.
Met een aantal van de andere studenten die ook in Beijing zaten ben ik ook afgereisd naar
kleinere steden en gebieden buiten deze wereldstad, wat mij veel ervaringen en kennis heeft
gegeven over hoe geweldig mooi en veelzijdig de Chinese cultuur is. Ook de universiteit
waaraan ik de zomerschool heb gevolgd was als hart van communistisch China heel
indrukwekkend en het is leuk om de verschillen te zien tussen de Chinese en Nederlandse
studenten.
Kortom, meedoen met de NAHSS betekende voor mij een periode van sterke persoonlijke,
academische en professionele ontwikkeling maar ook een geweldige tijd die onvergetelijk is!
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Loes van Dijk, Liberal Arts and Sciences
My 2018 NAHSS experience was one I’ll never forget! I learne d a lot academically,
professionally and culturally both in Beijing and Shanghai.
The time in China and the preceding months not only provided me with a huge network, but I
also formed special friendships. With a number of my fellow Beijing students, I also
managed to travel to smaller cities and areas outside this large metropolis, which has given
me a lot of experience and knowledge about how wonderfully beautiful and versatile the
Chinese culture is.
The summer school at the university I attended was also very impressive and set in the
heart of communist China, and it was also nice to experience the cultural differences
between Chinese and Dutch students. In short, participating at the NAHSS was a period of
strong personal, academic and professional development for me, and at the same time an
unforgettable experience!
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