Hard werken en genieten
van het leven
Samen met broer Lide staat Aihua Chung (42) aan het roer van restaurant Azië. Een modern
Chinees restaurant met een gezellig luxe uitstraling, een restaurant dat al meer dan veertig
jaar een begrip is in Weert en omstreken. Dit succes ligt niet alleen aan de kwaliteit van de
traditionele gerechten en specialiteiten, die overigens uitstekend is. De eigentijdse en persoonlijke wijze waarop dit familiebedrijf geleid wordt, draagt beslist bij aan de populariteit.
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De roots van de ouders van Aihua liggen in de provincie Zhejiang, gelegen
aan de Oost-Chinese Zee. “Mijn
grootvader was generaal tweede ster
onder Chiang Kai-Shek, de leider van
de Nationalisten. Toen hij in 1949
verslagen werd door Mao, vluchtte
Chiang Kai-Shek naar Taiwan, waar hij
zich samen met ongeveer twee miljoen
volgelingen vestigde”, vertelt ze open-
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hartig. “Mijn moeder herinnert zich nog
de boottocht die zij daarvoor als klein
meisje maakte. Mijn ouders zijn dus in
Taiwan opgegroeid, totdat de familie
begin jaren zeventig naar Nederland
emigreerde.”
Aangekomen in Weert weet familie
Chung vanuit het niets een bloeiend restaurant op te bouwen in de
Stationsstraat. De familie stopt ziel en
zaligheid in de zaak en Aihua’s moeder
krijgt al snel erkenning als vriendelijke
gastvrouw. Je zou kunnen zeggen dat
ze een van de eerste echte zakenvrouwen is in het Weerter land. “Mijn
ouders waren altijd hard aan het werk,
hadden weinig tijd voor elkaar en voor
het gezinsleven. De ondernemersgeest
en het doorzettingsvermogen zijn ons
met de paplepel ingegeven.”
Met een glimlach op haar gezicht
vertelt ze dat haar vader haar juist
adviseerde om te gaan studeren en
te kiezen voor een huisje-boompjebeestje bestaan. “In Nederland hebben
ze geleerd dat werken goed is, maar
genieten van het leven minstens zo
belangrijk is. Dat heeft mijn vader ons
ook willen meegeven.”

‘De kinderen en ik
kunnen intens
genieten van de
gestolen momentjes
tussen de bedrijven
door’
10

In lijn met dit advies gaat Aihua als
jonge twintiger internationaal marketing
management studeren en vindt vervolgens een goede baan in de retail. “Dit
gaf echter niet de verwachte voldoening, daarom ben ik nog een masters
gaan volgen in Brussel. Ik werkte in Geleen, ging een aantal avonden per week
naar school in Brussel, woonde destijds
in Antwerpen en hielp op zondag vaak in
de zaak in Weert. Een pretpakket, maar
slechts voor enkele jaren.”
Toch typeert dit Aihua. Ze is niet het
type vrouw dat stilzit en ook zeker geen
persoon voor een gestructureerde
baan, laat staan dat ze iemand laat
bepalen wat ze wel en niet kan doen.
Aihua is een vrijgevochten persoonlijkheid die wel enige regelmaat nodig
heeft, maar vooral ook afwisseling en
uitdaging.
Dat biedt het leven haar tegenwoordig
voldoende. Naast het runnen van de
zaak is ze moeder van drie kinderen in
de leeftijd tussen dertien en drie jaar.
“Dat vraagt om veel organisatietalent
en geduld, maar we maken er het

beste van. De kinderen en ik kunnen
intens genieten van de gestolen momentjes tussen de bedrijven door. Daar
vind ik de ruimte om mezelf te zijn”,
legt ze uit. “Verder zijn de activiteiten
van Rotary Club Weert en vrouwensociëteit IdemDita, twee clubs waar ik lid
van ben, voor mij heerlijk ontspannend
en vind ik actieve ontspanning op het
hockeyveld.”
Hoewel horeca zwaar is – alles draait
zeven dagen per week nagenoeg nonstop door – is Aihua blij dat ze samen
met haar broer in 2003 het stokje van
moeder heeft overgenomen. “Door
de opmars van de wokrestaurants
en all-you-can-eat concepten zijn we
onze eigen identiteit nog meer gaan
onderstrepen. In dit kader heeft het
restaurant enkele jaren geleden ook
een metamorfose ondergaan.”
En deze is zeer geslaagd. Het is een
sfeervolle zaak die kwaliteit en allure
uitstraalt, in niets verwijst naar het
imago van de stereotype Chinese
restaurants. “Dat willen we ook niet.
Mijn ouders waren veertig jaar geleden
al vernieuwend bezig en wij zetten die
lijn voort. Dat houdt alles spannend
en dynamisch. We blijven zoeken naar
events en gerechten die passen bij de
identiteit van restaurant Azië.”
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