
Hallo ik ben Vána en zit op basisschool de wegwijzer in Tilburg.  

Ik ben op uitwisselingsproject naar Roemenië geweest en wil jullie graag in het kort vertellen 

wat we er allemaal hebben beleefd.     

Dag 1  

We zijn naar de school Constatin Marinescu geweest en we hebben daar kennis gemaakt 

met de anderen landen die ook meededen aan het uitwisselingsproject. 

We werden in groepjes verdeeld, het groepje waar ik in zat mocht op een poppetje van 

papier traditionele kleding bekleden. 

We hebben deze dag ook nog een bezoek gebracht aan de Botanical Garden, dit is een 

prachtige tuin waar vooral veel mooi bloemen te zien waren. Na het bezoek aan de Botanical 

Garden zijn we ook nog naar het Natural Science Museum geweest waar we kennis op deden 

over alle dieren die hier in de omgeving leven en hebben geleefd. Tijdens de bezoeken van 

deze dag hebben we rekenopdrachten gekregen om op te lossen.  

 

Dag 2 

We zijn vandaag met de boot op pad geweest. Het was een prachtige trip en hebben over 

verschillende meren gevaren als het Uzlina Lake en het Pojarnia Lake. Tijdens de boottrip 

hebben we ook weer rekenopdrachten gekregen om op te lossen. 

 



Dag 3  

We hebben een traditioneel huisje gezien waar we maskers zagen die ervoor waren om 

mensen aan het lachen te maken en boze geesten weg te jagen. Daarna hebben we een 

traditionele dans gezien waarvan de mensen dachten dat ze andere mensen konden 

genezen van een bepaalde ziekte. Na het zien van deze prachtige dans hebben we een spel 

gedaan waarbij we een sleutel moesten vinden en diverse opdrachten moesten maken. 

Team rood (waar ik ook in zat) had gewonnen! 

 

 

Dag 4 

Deze dag zijn we doorgereisd naar de plaats Sighisoara. Hier hebben we twee kerken 

bezocht waar we hebben geleerd over hun geloof en we mochten er bidden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 5 

Deze dag zijn we naar het Dracula kasteel geweest, we hebben er geleerd over Graaf 

Vladimir en mochten er een souvenir kopen. 

 

Kortom ik heb deze week in Roemenië ontzettend veel geleerd over het land maar ook over 

mezelf zoals de cultuur van dit land, Engels spreken met andere kinderen, 

doorzettingsvermogen tonen. Ik heb zelfs vrienden gemaakt met een Pools meisje die ook 

meedeed aan het uitwisselingsproject en heb daar nu nog contact mee. Geloof me, ik vond 

het een geweldige ervaring en moedig kinderen zeker aan dit ook te doen als ze de kans 

krijgen!  

 

 


