Bundeling Stagerapporten ERASDU project
Voorjaar 2019
Italië

12 jongeren uit diverse opleidingen van SPECTRUM school, GOTALENT, Petrus en Paulus Campus West,
Sint-Lutgardis Mol, CLW Turnhout en PTS Kapellen liepen een buitenlandse werkstage in en rond Jesi,
Italië. WELCOME was de buitenlandse partner voor dit luik. De studenten werkten in de Horeca, Bouw,
Zorg, Lichaamsverzorging. Ze verbleven in een hotel.
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Waarom heb je deelgenomen aan de buitenlandse stage?
•
Ik vond dit een hele mooie kans om een kijkje te nemen in de
zorgsector in een ander land. Over “hoe werken ze hier” en hoe gaan ze
om met bepaalde dingen. (Cara, Verzorgende)
•
Ik heb deelgenomen aan de buitenlandse stage genomen om mijn
kennis van keuken te testen en mijn vertrouwen in mijzelf te vinden.
(Stefan Lucian, Hulpkok)
•
Ik wou weten hoe ze in het buitenland werken en welke
bouwmethodes ze daar gebruiken. (Marciano, Bouwvakker)
•
Ik wou eens de ervaring opdoen hoe ze in een ander land werken in
mijn beroepsopleiding. Ik zou die kans waarschijnlijk anders nooit meer
krijgen. (Jason, Bouwvakker)
•
Ik wou al lang buitenlandse stage doen. Als je de kans hebt om dat
te doen, moet je het doen. Het is iets wat je niet elke dag tegenkomt. Je
leert nieuwe mensen kennen, en je leert anderen technieken, en je kan
zien hoe ze in andere land werken. (Florin, Kapper)
Ik wou de uitdaging aangaan om in het buitenland te gaan werken en nieuwe methodes te leren
kennen. (Arno, Bouwvakker)
Het avontuur en de ervaring spraken me aan. Ik ben fan van de Italiaanse keuken en taal. (Caro,
Hulpkok)
De kans om naar het buitenland stage te gaan doen, kon ik niet laten liggen. Ik was zo benieuwd
naar hoe de cultuur was in Italië, wat ze daar eten, de mode….Ik vond het ook interessant om te
zien hoe de mensen daar werken, nieuwe dingen leren … Ik vind het heel boeiend om nieuwe
dingen te gaan ontdekken. (Annarica, Begeleider Kinderopvang)
Toen ik de brief kreeg met de vraag of ik mee wou gaan was ik helemaal in de wolken. Ik begon al
te denken wat voor een unieke ervaring dit zou zijn, hoe ik mezelf zou kunnen ontwikkelen tot
iemand die wist wat zij nu precies wou. De culturen leren kennen, weten hoe ze in een ander land
werken en natuurlijk een onvergetelijk avontuur creëren. Toen het dichter en dichter bij kwam
kreeg ik een benauwend gevoel van ‘wat als ik dit nu niet goed kan?’. Maar iedere keer zeide de
personen rondom mij dat ze trots op me waren en ze niet wilden dat ik deze kans liet liggen. En
dat gaf me een enorme boost! Ik wist niet hoe dit zou uitpakken, ik wist niet of me dit nu zou
lukken en/of ik er spijt van ging krijgen. Maar ik wist wel dat ik dit
MOEST doen voor mijzelf en dit misschien de enige kans was om te
bewijzen dat ik probeer en het kan. Na een paar maanden was het
zo ver, ik stapte op het vliegtuig richting Ancona! (Kianty,
Medewerker Snackbar)
Ik vond dat dit een geschikte en zeer mooie kans was om nieuwe
dingen bij te leren van een andere cultuur. (Evi, Medewerker
Snackbar)
Ik had super veel zin om nieuwe dingen te leren, de tradities en
werkwijzen te leren kennen van in een ander land. (Caitlin,
Medewerker Snackbar)
Mijn klasgenoot heeft vorig jaar met ErasDu stage gelopen in Italië.
Dit jaar ging hij naar Frankrijk en raadde me aan om ook op stage
in het buitenland te gaan. Hij vertelde me dat het Italiaanse
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restaurant, waar hij werkte, een goede chef en leuke collega’s
heeft. Ik kon er lekkere pasta’s leren maken. Maar hij vertelde ook
over het mooie stadje, met weliswaar vervelende trappen. Omdat
ik nieuwsgierig werd naar de manier waarop zulke stage werkt,
schreef ik me in. (Marlon, Hulpkok)
2. Wat waren je verwachtingen? Wat wilde je leren en/of beleven?
• Mijn verwachtingen waren vooral dat ik wou weten hoe ze hier
hun werk deden volgens hun cultuur. Ik heb dankzij deze stage
een keuze kunnen maken over wat ik wil doen in mijn verdere
leven. (Cara, Verzorgende)
• Mijn verwachtingen waren niet zo hoog, Ik wilde mezelf beter
leren kennen in een nieuwe omgeving, waar ik niemand ken.
Zoals ik mijn éérste stap alleen in het leven moet zetten. Ik heb
toch wél heel wat informatie meegebracht uit mijn werkplek met
unieke recepten. (Stefan Lucian, Hulpkok)
• Na 15 jaar Italië te bezoeken als vakantieland wou ik wel eens ontdekken hoe de Italianen werken.
(Marciano, Bouwvakker)
• Een ervaring opdoen en misschien nieuwe technieken bijleren. (Jason, Bouwvakker)
• Ik wou nieuwe technieken leren: snellere en makkelijkere manieren van knippen, kleuren etc.
(Florin, Kapper)
• Ik wou de Italiaanse werksfeer ontdekken. (Arno, Bouwvakker)
• Ik had niet veel verwachtingen, wel de Italiaanse keukenspecialiteiten en taal verbeteren. (Caro,
Hulpkok)
• Mijn verwachtingen waren om veel bij te leren, niet alleen dingen van de stage maar ook veel
dingen buiten de stage zoals het dagelijkse leven in Italië, het uitgaansleven, wat doen jongeren in
hun vrije tijd, hun school…. Ik wilde ook graag enkele steden gaan bezoeken. Ik vond het spannend
om te communiceren in het Italiaans met de anderen. (Annarica, Begeleider Kinderopvang)
•
Ik was vertrokken zonder verwachtingen, zonder enig besef
wat ik deed. Ik was zenuwachtig, maar toch vertrok ik met een
heel klein hartje. Ik wou de andere culturen leren kennen en hun
manier van leven. Ik wou mezelf leren ontdekken en wou beseffen
dat wij hier in België het nog niet zo slecht hebben. (Kianty,
Medewerker Snackbar)
•
Mijn verwachtingen waren niet hoog: ik wilde vooral nieuwe
dingen bijleren over hun werkstijl. (Evi, Medewerker Snackbar)
•
Zonder verwachtingen ben ik naar Italië vertrokken, met een
klein hartje, niet wetend wat er ons te wachten stond. (Caitlin,
Medewerker Snackbar)
•
Omdat ik een grote interesse voor de keuken heb, wil ik
altijd nieuwe dingen bijleren. Dat kunnen nieuwe
voedingsmiddelen zijn, maar ook nieuwe technieken. Vooral de
typische producten uit andere streken vind ik erg interessant.
(Marlon, Hulpkok)
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3. Wat heb je geleerd?
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•

•
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• Ik heb geleerd dat ze echt heel goed zijn voor de mensen daar, ze
worden heel goed verzorgd en ze zijn heel zacht voor de mensen.
Het is een hele andere werkwereld dan bij ons in België. Het heeft
me bijgeleerd hoe ik in bepaalde situaties beter zou kunnen reageren
etc. (Cara, Verzorgende)
• Ik heb mijn zelfvertrouwen gevonden - dat zal ik op de eerste
plaats zetten. Buiten het zelfvertrouwen heb ik geleerd dat het niet
altijd gemakkelijk is om in een nieuwe omgeving uzelf te vinden. Ik
heb ook wat extra culinaire kennis naar huis meegebracht, en ook
culturele kennis. (Stefan Lucian, Hulpkok)
• De mensen hebben veel minder stress en werken onder veel minder
druk. Het werkmateriaal is niet altijd zo modern. 17 dagen alleen alles
regelen van wekker zetten tot wat zal ik eten, zorgen dat ik eten had
voor ’s middags. Veel meer zelfstandig zijn, geld beheren… Een
nieuw stukje Italië leren kennen. (Marciano, Bouwvakker)
• Ik heb veel geleerd. Dat ik meer moet durven Engels spreken, zelfs al
maak ik fouten. Ik heb andere talen moeten gebruiken en heb hier dus bijgeleerd, zelfs een beetje
Italiaans. Ik heb geleerd hoe open Italianen zijn en dat ze ons iets bij wilden leren. Ik heb gezien
dat ze heel gastvrijheid zijn. We moesten leren om zelfstandig te zijn. (Jason, Bouwvakker)
Van beroepstechnieken heb ik van alles een beetje geleerd, en voor de rest hoe ik me moet
gedragen in een groep. Ik heb ook veel Italiaans bijgeleerd, en van hun cultuur. Het was echt leuker
dan ik had verwacht. (Florin, Kapper)
Ik heb geleerd hoe ik met mijn geld moet omgaan. De Italiaanse mensen zijn vrijgevig en heel
rustig. We kregen elke dag een koffie aangeboden door onze baas. Ik heb gemerkt dat ik eigenlijk
wel graag naar kunst kijk (als ik wat uitleg krijg). We hebben ook veel dingen bezocht en nieuwe
dingen leren kennen. Een theater een hele oude bibliotheek de grotten van Frassasi… (Arno,
Bouwvakker)
Ik leerde in een keuken werken die ik niet kende, ook leerde ik Italiaans beter beheersen. De
mensen waren super tof en daar was ik wat bang voor vooraf,
maar het viel reuze goed mee. Ik leerde anders werken dan in
Vlaanderen; meer voorbereidende werken. Omdat ik hier in
Vlaanderen ook al alleen woon was het “plan trekken” niet veel
anders dan hier. Wel heb ik een uitstap naar Rome gemaakt, en
dit was wel organiseren, maar zeker wel de moeite. (Caro,
Hulpkok)
Ik heb geleerd om iedereen te accepteren zoals ze zijn. Ik heb
beter leren communiceren met mensen in het Italiaans. Ik heb
veel taken zelfstandig kunnen uitvoeren. Ik heb geleerd om de
Italiaanse keuken te eten. (Annarica, Begeleider Kinderopvang)
Ik heb geleerd om te genieten maar ook om aan mijn toekomst
te werken tegelijkertijd. Toen ik het thuisfront begon te missen
besefte ik hoeveel ik heb aan mijn familie en vrienden. Hoeveel
ze voor mij doen en er voor mij waren zonder ik het besefte, of
het wou zien. (Kianty, Medewerker Snackbar)
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Mijn Italiaans is er op vooruit gegaan (begrijpen). Ik heb vooral
nieuwe bereidingswijzen geleerd. Ik heb geleerd hoe je een
Italiaanse cappuccino maakt. Ik heb verschillende soorten
pasteitjes leren maken. Ik heb geleerd hoe ze de soorten ijs
benoemen. (Evi, Medewerker Snackbar)
Op mijn job ( Ciro&pio) heb ijs leren maken. Maar ik heb er ook
mooie vriendschappen opgebouwd - zowel met mijn collega’s
als met de leerlingen die erbij waren. Doorheen de tijd dat we
daar verbleven hebben wij allemaal veel steun aan elkaar gehad,
je leert jezelf daar toch iets beter kennen. Zo ben ik erachter
gekomen dat ik toch wel echt een huismusje ben die hotel
mama heel leuk vindt, dus mijn gemis naar huis was vrij groot,
maar ik had 2 super vriendinnen die dat gemis wel weg namen.
Door Marco (de beste taxichauffeur van Jesi) hebben wij Jesi op
een unieke maar leerrijke manier leren kennen. (Caitlin,
Medewerker Snackbar)
Ik leerde de oude gebouwen van de middeleeuwse stad kennen, dat had enkel in films gezien maar
nooit in het echt. Ik leerde er ook dat er veel oude auto’s rondrijden en dat Italianen minder
respect hebben voor de verkeersregels. Vooral tijdens het parkeren, ze parkeren er regelmatig op
het zebrapad. Ook de gerechten zijn er anders. Een pizza Hawai hebben ze er niet. Ik heb er
verschillende versies van de ‘spaghetti Carbonara’ geproefd en stond versteld van de
bereidingswijzen. De Carbonara die ik bij mijn chef leerde maken vond ik de lekkerste. Ik leerde ook
‘pasta al pomodoro’ maken.Ik werk nu sneller in de keuken en ben nog meer gemotiveerd voor dit
beroep. (Marlon, Hulpkok)

4. Wat was het leukste/interessantste dat je op beroepstechnisch vlak hebt meegemaakt en/of
geleerd?
• Ik heb vooral geleerd dat je meer van de mensen gedaan krijgt als je echt altijd lief en vriendelijk
bent. (Cara, Verzorgende)
•
De leukste kennis die ik heb meegekregen uit Italië, is dat ik
oude Italiaanse recepten kon leren en gebruik van maken. (Stefan
Lucian, Hulpkok)
•
Op mijn stageplek heb ik een dag archeologische
opgravingen mogen doen en dit was een super ervaring. (Marciano,
Bouwvakker)
•
Archeologische opgravingen vond ik heel interessant en leuk
om te doen. Zoiets had ik nog nooit gedaan. Ik heb ook mogen
meehelpen met een dakterras te renoveren van een museum.
(Jason, Bouwvakker)
•
Ik heb Italiaanse mannen geknipt en geschoren, en ik heb
Italiaans moeten praten met hen. Ik vond het echt tof. (Florin,
Kapper)
•
Ik heb een dag archeologische opgravingen mogen doen en
dat vond ik het leukste. Zoiets heb ik nog nooit mogen doen en zal
ik waarschijnlijk nooit meer kunnen doen. (Arno, Bouwvakker)
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• Show cooking aan tafel. Dat is echt heel speciaal. Een dessert
maken aan tafel, een fazant fileren aan tafel, …. (Caro, Hulpkok)
• Het leukste was het werk zelf en de communicatie en omgang met
de anderen. Samen met de kinderen spelletjes doen zoals Uno, en
verstoppertje en hen helpen met huiswerk vond ik mijn leukste
taken. Ook samen met de collega's en de kinderen ‘s middags eten
vond ik superleuk en gezellig. Zo ontstond er ook een
vriendschappelijke band. Iedereen was ook altijd heel vriendelijk en
behulpzaam. (Annarica, Begeleider Kinderopvang)
• Wij zijn alle buitenlandse werkgevers dankbaar om ons met open
armen te ontvangen en ons dingen te leren die we alleen daar
kunnen doen. Om ons twee weken op te vangen en ons leerrijker
terug te laten komen! Ik heb geleerd om op een authentieke manier
de lekkernijen van Jesi te maken en om te communiceren zonder een
woord. (Kianty, Medewerker Snackbar)
De ijstaarten die ze maakten en decoreerden vond ik wel heel interessant. (Evi, Medewerker
Snackbar)
Super lekker ijs leren maken, mooie decoraties leren maken voor op super lekkere taarten. (Caitlin,
Medewerker Snackbar)
De ‘gnocci’ vond ik opmerkelijk omdat ik die al kende, maar hier opnieuw tegenkwam. Maar
ook alle nieuwe dingen die ik geleerd heb neem ik zeker mee naar huis. (Marlon, Hulpkok)

5. Wat was het leukste of interessantste aan de hele stage-ervaring?
• Ik kreeg de kans om maar liefst 3 stage plaatsen uit te testen in deze 17 dagen en dat heeft me tot
conclusie gebracht wat ik wil in mijn verdere leven. (Cara, Verzorgende)
• Ik denk dat dat de hele stage-ervaring interessant is geweest, ik kan niet echt één ding eruit pikken
om te zeggen “dat was het”. (Stefan Lucian, Hulpkok)
• Het volledig zelfstandig zijn, nieuwe mensen leren kennen. (Marciano, Bouwvakker)
• Alles was leuk en interessant, maar het leukst was vooral om nieuwe vrienden te leren kennen, de
cultuur en de gewoontes van de Italianen te leren kennen en om zelf te beslissen wat we gingen
doen of eten. (Jason, Bouwvakker)
• Elke dag was het leuk daar. Wij zijn elke dag uit geweest na het werk. Ik kan niet een moment
kiezen, maar de grotten van Frassasi zit zeker van boven in de top. (Florin, Kapper)
• De sfeer ontdekken, de nieuwe
mensen leren kennen en mogen mee
werken. (Arno, Bouwvakker)
• De warmte van de mensen daar was
zo fijn. Gastvrijheid, Italiaanse
openheid, daar heb ik echt van
genoten. (Caro, Hulpkok)
• Het werk was zeker interessant, maar
het daarna kunnen genieten van mijn
vrije tijd vond ik ook leuk. Dat ik een
andere stad,een andere cultuur heb
leren kennen ,en ook
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adembenemende, mooie natuur gezien heb. Ik heb toffe en
lieve mensen leren kennen. Een positieve stage-ervaring !! Mijn
collega's gaven mij een goed gevoel, ik voelde me er echt thuis
en op mijn gemak. Ook de uitstap naar Tabano was heel leuk
met lekker eten en goede massage !! (Annarica, Begeleider
Kinderopvang)
Ondanks al het gemis zijn de twee geweldige meiden (Evi en
Caitlin) wel mijn steun en toeverlaat geweest in Italië en is er
een hechte band ontstaan. Zij hebben mij ook laten zien dat ik
mezelf kon zijn en moest genieten. Ik heb ook geleerd dat
schoonheid ook simpel de natuur kan zijn of het geluid van
zwaluwen. De liefde van de mensen we daar kregen en de
bewondering naar elkaar toe. (Kianty, Medewerker Snackbar)
De moment dat ik mijn tweede tattoo liet zetten. Ik vond het
werk op zich het leukste van heel de stage. Ik heb het niet naar
mijn zin gehad buiten het werk. (Evi, Medewerker Snackbar)
Het leukste aan heel de stage vond ik om het de Italiaanse levensstijl te leren kennen die toch wel
zeer anders is dan bij ons. (Caitlin, Medewerker Snackbar)
Het vrijetijdsprogramma was zeker het leukste. Met een taxi die omgebouwd was tot mini- disco
(met zelfs een fles Prosecco) en coole muziek naar de discotheek rijden was overweldigend. Maar
ook het bezoek aan Milaan, met de vele winkelstraten en de modeshow was een super leuke
ervaring. (Marlon, Hulpkok)

6. Hoe werden jouw verwachtingen uit vraag 2 ingevuld?
• Ik heb enkel een positieve ervaring meegemaakt en vond het echt jammer dat ik al terug naar huis
moest. (Cara, Verzorgende)
• Mijn verwachtingen zijn 100% ingevuld op het einde van het reis. (Stefan Lucian, Hulpkok)
• Kunnen proeven van veel verschillende dingen, grondwerken, tapijt leggen, betonwerken, vloeren
en archeologische opgravingen. (Marciano, Bouwvakker)
• Leuke sfeer op het werk, ook al verstonden we de taal helemaal niet. We konden toch
communiceren met elkaar, met gebaren of tonen wat er moest gebeuren. Ik heb veel mogen doen,
veel gezien en dus veel geleerd. (Jason, Bouwvakker)
•
Het was ook wel moeilijk omdat ze geen
Engels konden, alleen maar een meisje in het
kapsalon. Maar iedereen probeerde met mij zo
duidelijk te overleggen over hun technieken. (Florin,
Kapper)
•
Ik heb veel dingen mogen doen bv: voegen,
archeologische opgravingen, stellingen opbouwen.
(Arno, Bouwvakker)
•
Ik leerde enorm veel bij, specialiteiten in deze
top keuken, tot taalvaardiger worden en andere
gewoontes. Het was heel fijn. (Caro, Hulpkok)
•
Ik heb heel veel geleerd in de afgelopen twee
weken. Alles wat ik verwachtte te leren heb ik
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bijgeleerd. Ik was zeer tevreden met alles wat ik heb
gezien en gedaan. Het was heel mooi en toffer dan
ik verwacht had. Ik ben heel trots op mezelf.
(Annarica, Begeleider Kinderopvang)
•
Ik heb gemerkt dat de Italiaanse manier van
leven heel anders is als de onze. (Kianty,
Medewerker Snackbar)
•
Mijn verwachtingen lagen minder hoog dan is
uitgekomen: ik had niet gedacht dat dit zo’n hard
beroep was om uit te oefenen. Ik had ook wel
verwacht dat ik het qua werk niet aangenaam ging
vinden, maar hier werd het tegendeel bewezen. (Evi,
Medewerker Snackbar)
Aangezien ik zonder verwachtingen ben vertrokken, maar met veel leergierigheid is dit dus zeker
een geslaagde stage geweest, want ik kan super lekker Italiaans ijs maken nu! (Caitlin, Medewerker
Snackbar)
Ik heb nieuwe gerechten leren maken en ben vooral sneller geworden in de keuken. Daarom is mijn
stage zeker niet voor niets geweest. (Marlon, Hulpkok)

7. Zou je in de toekomst nog aan een buitenlandse stage willen deelnemen? Waarom (niet)?
• Jaa! Heel graag zelfs! ’t Is zo’n mooie kans en je leert er echt heel veel uit! (Cara, Verzorgende)
• Ik zou zeker willen om nog eens deel te nemen aan een project zoals Erasmus. Waarom? Omdat
het een leuke ervaring is, en ook een leerrijke ervaring. (Stefan Lucian, Hulpkok)
• Ja, direct zou ik inschrijven, super toffe leerrijke ervaring! (Marciano, Bouwvakker)
• Ja, omdat ik veel bijgeleerd heb en ik zou graag nog veel willen bijleren. (Jason, Bouwvakker)
• Zeker wel! Omdat ik alleen leuke ervaringen heb uit Italië. (Florin, Kapper)
• Ja, omdat het heel leerrijk is en je veel nieuwe dingen ontdekt. (Arno, Bouwvakker)
• Ik hoop af te studeren dit jaar, dus ik gun het andere leerlingen. (Caro, Hulpkok)
• Jazeker zonder te twijfelen, ik sta altijd klaar om nieuwe dingen te leren, nieuwe culturen te
ontdekken en veel landen te mogen bezoeken en nog meer zelfstandig te leren worden. (Annarica,
Begeleider Kinderopvang)
• Als je ooit deze kans krijgt voorgeschoteld, neem
deze met beide handen! (Kianty, Medewerker
Snackbar)
• Om heel eerlijk te zijn: neen. Ik vond het werken
zeer leuk, maar de nevenactiviteiten met de groep
vond ik niet aangenaam. (Evi, Medewerker
Snackbar)
• Dat ik enorm dankbaar ben voor deze unieke
kans kan je zeker zeggen. Ik heb er enorm van
genoten vanaf dag 1 tot de laatste dag , en ben
zeker van plan dit in de toekomst nog eens te
doen, want je leert werken in het buitenland op
een super fijne manier! (Caitlin, Medewerker
Snackbar)
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Zeker, vooral omdat je er andere gerechten kan leren maken, die typisch aan dat land zijn. (Marlon,
Hulpkok)

8. Hoe zou je je vrienden/collega’s/kennissen aanraden om ook zelf deel te nemen aan een
buitenlandse stage-ervaring?
• Lieve vrienden, na deze mooie ervaring raad
ik jullie allemaal aan om mee te gaan en
jullie kans te grijpen en hier een
wondermooie ervaring op te doen! Je moet
hier ook niet enkel werken, ook heb je de
kans om cultuur op te doen en ook wat te
genieten van het mooie land! (Cara,
Verzorgende)
• Hoe zou ik dat doen? Ik zal hun al mijn
gedachten laten lezen. Als u deelneemt aan
een project zoals ErasDu hebt u altijd iets te
winnen. (Stefan Lucian, Hulpkok)
• ErasDu is een unieke fantastische
gelegenheid om een land waar je je hart verloren hebt eens op een andere manier te leren kennen
en te ontdekken of het nog altijd dat land is waar je hart ligt. Ik zou direct in Italië willen gaan
wonen en werken. We mogen onze handen kussen dat we deze mogelijkheid gekregen hebben met
de steun van Europa, het is een project waar iedereen zou moeten aan kunnen deelnemen, je weet
niet wat je mist als je het niet doet, het is gewoon top! Gewoon doen. (Marciano, Bouwvakker)
• Hallo, ik raad iedereen aan die de kans krijgt om op Erasmus te gaan ZEKER deel te nemen. Je leert
heel veel bij, je leert nieuwe vrienden kennen, nieuwe technieken gebruiken en dat gratis in een
mooi land. Je zal er geen spijt van krijgen. (Jason, Bouwvakker)
• Als je de kans krijgt om buitenlandse stage te doen, moet je dat doen. Ik ben er geweest en ik zou
dat nog 100 keer doen. Jij gaat naar daar met een groep mensen, en op zo’n korte tijd worden
jullie zo goed bevriend. Jij kunt een andere land zien dat jij misschien in jouw bucketlist hebt. Jij
moet dat doen, geloof mij, gij gaat geen spijt van krijgen. (Florin, Kapper)
• Erasdu is een hele leuke ervaring geweest. Het is heel leuk om een land waar je nog niet bent
geweest te leren kennen. Ik ben heel blij dat we deze kans hebben gekregen van Europa. Daarom
zou ik het iedereen aanraden om deel te
nemen aan dit project. Je leert veel meer
dan gewoon technieken op je werk. Ik
wist niet dat ik het zo tof zou vinden.
(Arno, Bouwvakker)
• Zie mijn powerpoint, of filmpje van
mijn medeleerling, dit heb ik zelf nog niet
ontvangen. Het is een prachtige kans.
(Caro, Hulpkok)
• Niks moet,maar je leert overal wat bij
en ook om meer zelfstandig te leren
worden. Deze kans krijg je geen 2 keer in
je leven !! Het is een unieke kans om
9

•

nieuwe dingen te leren en nieuwe culturen te ontdekken. Je
leert je blik verruimen en veel andere mensen ontmoeten.
(Annarica, Begeleider Kinderopvang)
• Het is een unieke kans die je misschien nooit meer krijgt!
Erasdu heeft ervoor gezorgd dat we op een prachtige manier
een extra op onze CV kunnen zetten en we meer kunnen
bereiken in het leven! (Kianty, Medewerker Snackbar)
• Een aangename studiemanier voor al diegene die niet graag
achter banken zitten. Een unieke kans om werkervaring op te
doen en dit dan nog eens in het buitenland. (Evi, Medewerker
Snackbar)
• Via ErasDu krijg je oneindig veel kansen, je leert enorm veel
bij, je leert super veel nieuwe mensen kennen en je krijgt een
zicht op zowel andere culturen als andere leefstijlen. Als je deze
kans aangeboden krijgt, twijfel dan niet! Gooi je er voor 200%
in, want ik kan je zeggen dat je er zeker geen spijt van zal
hebben! Door de top organisatie verloopt alles er super goed,
en heb je zowel een leuke als super leerrijke tijd ! Dus niet
twijfelen - gewoon doen is de boodschap! (Caitlin, Medewerker Snackbar)
Vrienden, ik ben twee weken in Italië geweest ik vond het echt super leuk. Probeer altijd
nieuwe dingen dus: gewoon doen! (Marlon, Hulpkok)

9. Wat wil je nog kwijt over je ervaring?
• Ik vond het geweldig! Ik vond het echt jammer dat we al terug moesten keren! Ik had ook echt een
mega toffe groep! Ik sta al te springen om het een keer over te doen! (Cara, Verzorgende)
• Ik wil voor het hele ErasDu team een grote “Dank u”
geven voor de leuke ervaring die ik mocht hebben. En
een dikke proficiat voor al de tijd die jullie in dit
project hebben gestoken. Wij zijn allemaal dankbaar!!
(Stefan Lucian, Hulpkok)
• Toffe ervaring heel leerrijk, nieuwe vrienden gemaakt,
super toffe Italiaanse collega’s een ervaring die ik
nooit zal vergeten! Bedankt Ben dat ik de mogelijkheid
gekregen heb om hieraan deel te nemen. Bedankt
Remi voor het helpen bij de voorbereiding en de vele
leuke momenten in Jesi. (Marciano, Bouwvakker)
• Ik heb een mooie ervaring meegemaakt en dat met
toffe (nieuwe) vrienden. We hebben het samen tof
gehad en ik zal deze tijd nooit vergeten. Bedankt
Erasmus voor deze geweldige ervaring. (Jason,
Bouwvakker)
• Eerst was ik aan het twijfelen of ik wel zou deelnemen
aan dit project, maar ik ben super blij dat ik toch de
uitdaging ben aangegaan. Het zelfstandig zijn in het
buitenland in een onbekend land en een totaal
10

•
•
•
•
•
•

vreemde taal was voor mij een super ervaring. Uitleggen met handen en voeten en toch lukte het.
We kunnen meer dan we denken, waar een wil is, is een weg! Bedankt Europa, bedankt Ben,
bedankt Remi voor deze super ervaring! (Arno, Bouwvakker)
Zeker blijven organiseren voor leerlingen in hun vak! (Caro, Hulpkok)
Niks speciaals, ik wil jullie vooral bedanken voor deze grote kans die ik gekregen heb ! Ik vond het
heel leerrijk en leuk. Als ik het nog een keer mocht doen, zou ik het zonder twijfelen opnieuw
doen. (Annarica, Begeleider Kinderopvang)
Ik wil de mensen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt voor mij en de andere studenten. De
personen dat het verblijf hebben aangenaam gemaakt. Natuurlijk ook de werkgevers dat ons met
open handen hebben ontvangen! (Kianty, Medewerker Snackbar)
Maarten, bedankt voor deze stage zo leerrijk mogelijk te maken en het voor iedereen aangenaam
te maken. (Evi, Medewerker Snackbar)
Ik zou graag iedereen nog eens extra willen bedanken dat ik deze mooie kans heb gekregen!
(Caitlin, Medewerker Snackbar)
/ (Marlon, Hulpkok)

Meer ErasDu-getuigenissen?
Lezen: https://www.syntravlaanderen.be/getuigenissen
Video: https://www.youtube.com/channel/UC2HBUfZyrwxfGygEbWMqrHg
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