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Er is mij gevraagd om een verslag te maken over mijn week in 
Roemenië met het Steam-time project van Erasmus-plus. 
 
Ik heb de reis naar en het verblijf in Roemenië ervaren als super-
leuk! Ook het vliegen want bij het opstijgen en het landen de word 
je tegen de stoel gedrukt. 
Het is ook zooooooooooooooooo leuk omdat er bijna niemand op 
vakantie gaat. 
 
Het hotel in Galati was zo mooi en we hadden er ook een keuken-
tje erbij. De badkamerdeur kon op slot en dat was niet zo bij de jon-
gens. 
De bedden waren hard (het was moeilijk in slaap te komen maar 
we konden het wel.) Het hotel in Sighisoara was klein maar erg mooi. Aan de overkant was stond 
een huis met een kruis er op. 
 
Het is mij opgevallen dat je in Roemenië veel meer zwerfhonden ziet dan in Nederland. Wij hebben 
meer doe-het-zelf-restaurants gezien (buffetten) en de mensen waren erg aardig. 
De kleren van de mensen zien er een beetje anders uit, bv veel mensen met een hoofddoekje. 
Het land is veel groter dan Nederland, soms moesten we lang in de bus rijden voor we ergens wa-
ren. De kerken zien er in Roemenië ook heel anders uit dan in Nederland. Ze zijn heel mooi be-
schilderd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik vond de school een beetje apart want ze leren andere dingen zoals van fruit een poppetje ma-
ken. 
Tijdens de lessen op school werden er vragen gesteld. Ook met een bal, als je die kreeg mocht je 
in het Engels een vraag stellen. 
De school had een mooie gele kleur. Over het lesgeven kan ik niet zo veel zeggen want dit was 
voor hun ook een bijzondere week. De binnenkant van de klas lokalen ziet er het ongeveer het-
zelfde uit met plaatjes aan de muur. Ze hebben geen digibord. Wel werken ze met computers en 
USB-sticks. 
 
Omdat het een Unesco project is hebben we veel dingen gezien die horen bij het cultureel erfgoed 
van Roemenië. 
Zo hebben we maandag de school gezien en een museum. In het National Science Museum wa-
ren stenen die er niet mooi uitzagen maar als je ze doorhakte waren ze zo mooi dat je je ogen niet 
kon geloven. Er waren ook opgezette wilde dieren die vroeger in dit gebied leefden. 



Dinsdag hebben we met de boot een natuurpark bezocht. Hier hebben we veel vogels (pelikanen) 
gezien. Ik vond het erg mooi daar. Er waren meerdere boten en ik zat met mijn eigen klasgenoten 
op een boot.  
Woensdag bezochten we een traditioneel huis en zagen we een 
volksdans dans (oude dans). In de huizen hingen ook kleren. Deze 
waren met de hand gemaakt en erg oud. Er waren ook maskers om 
de boze geesten weg te jagen en het was voor carnaval.  
We mochten deze dag ook pottenbakken. Je moest je handen om 
de klei klemmen en de schijf draaien met de voet. Dit ging eigenlijk 
best goed. De meneer hielp erg goed. 
Donderdag hebben we oude kerken en kloosters gezien. Ik vond 
deze erg mooi. De kerken waren mooi beschilderd, heel anders dan 
onze kerken. In Nederland zijn er kerken met gebrandschilderde ra-
men maar niet met mooie tekeningen op de muren en plafond. 
Vrijdag hebben we het Bran castle (Dracula kasteel) bezocht. Ik 
vond dit erg interessant. Hier zagen we hoe ze vroeger leefden in 
een kasteel. Er was een stoel met spijkers waar Dracula mensen in-
zette om ze pijn te doen. Ook zagen we oude ridderkleren en een 
oude jurk van een prinses. 
Het meest speciale vond ik het Dracula kasteel, je mocht hier ook zelf rond kijken. 
Ook de woensdag; het traditionele huis en de dans was erg leuk. 
Het leukste vond ik het pottenbakken . 
 
In de tweede kerk moesten we bidden en dat vond ik best een beetje leuk. 
De kleren van de mensen zien er een beetje ouderwets uit bv veel mensen met een hoofddoekje 
op. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de week hebben we ook rekenopdrachten gedaan. Ik vond deze best een beetje moeilijk 
en snapte ze niet altijd. Ook omdat ze in het Engels waren. Gelukkig had ik een heel leuk groepje 
die me hielp en die zelf veel wisten. 
We hebben ook spelletjes gedaan. Zoals een balletje doorgeven naar achteren met behulp van be-
kertjes die je over je hoofd moest brengen. We hadden ook een feestavond en daar hebben we 
met allen in een kring gedanst. Deze feestavond was heel erg gezellig! 
 
Contact maken met de andere kinderen ging goed. 
Het was best moeilijk om Engels te praten en te verstaan maar ik had dus een heel leuk groepje. 
Zij probeerde mij echt te leren kennen en ik hun. Het was erg leuk om samen te werken ook al de-
den hun zij wel het meeste rekenwerk. 
 



Ik heb deze week geleerd om een beetje beter Egels te praten en vrienden te maken ook al versta 
je elkaar niet zo goed.  
Het leven in een ander land is soms hetzelfde, soms wat anders; we moeten allemaal naar school 
en eten maar de tijden dat ze eten en naar school gaan zijn in Roemenië anders dan bij ons. 
Je moet respectvol met elkaar om gaan. 
Voor dat ik wist dat ik mee mocht naar Roemenië ben ik al begonnen met wat meer dingen zelf te 
doen zoals bijvoorbeeld zelf opstaan en klaar maken voor school. Dat heb ik dus niet in Roemenië 
geleerd maar wel door dit hele project. 
 
Mijn leerdoelen waren:  
-Hoe kan ik praten met mensen met een andere taal? 
Dit lukt best een beetje als je allebei wilt al moet je soms op een andere manier praten. (met geba-
ren) 
-Samenwerken aan een moeilijke opdracht. 
Dat was soms best lastig omdat ik niet alle opdrachten even snel begreep als de rest van mijn 
groepje. Het Engels was best een beetje moeilijk. 
-Een week in het buitenland zonder ouders. 
Dit was een makkie, ik vond het superleuk! Al was ik aan het einde van de week wat verdrietig toen 
ik mama niet kon bellen. 
 
Ook als je een andere taal spreekt kun je vrienden maken. Ik heb tijdens mijn verblijf twee vriendin-
nen uit Polen leren kennen al weet ik hun namen niet meer. 
Het is wel makkelijker als je vriendinnen maakt die dezelfde taal spreken. 
 
 
Ik vond het een superleuke week en ik vond het heel leuk om dit samen te doen met Niels, Lars, 
Vána, Manon en Bailey te mogen doen. Ook met juf Harriet en juf Anouk was het erg gezellig. 
Heel hartelijk bedankt voor de super leuke week! 
 
 
 


