
Roemenië 
 

 

Van 29 september t/m 5 oktober zijn we in Roemenië geweest, samen met Niels, Veerle, Bailey, 

Vana en Manon. 

 

Ik vond de reis naar Roemenië best wel lang duren maar het was wel heel leuk.  

We sliepen in 3 mooie hotels en ze waren allemaal fijn om in te slapen. 

Het eten was er heel anders dan ik gewend was maar was wel lekker. 

Er waren veel hoge bergen en de mensen waren daar best wel arm. 

De huizen hadden een rieten dak en sommige bakstenen vielen er bijna uit. 

Het was daar ook veel warmer dan in Nederland. 

 

MAANDAG: 

We gingen op maandag eerst naar de school toe. Ik vond het een leuke school maar de naam was 

moeilijk uitspreken want het heette, scoala gimnaziala constantin Gh. Marinescu. 

 



Ze leerden daar heel anders dan wij want in groep 1 ben je 6 tot 7 jaar oud. Ze hebben daar ook 

geen laatjes in hun tafeltje en geen kapstokken. De jongens droegen schooluniformen en de meisjes 

niet. Ook werden we hier verdeeld in groepjes vanuit ieder land een kind om de rest van de week 

mee samen te werken en de opdrachten uit te voeren. 

 

DINSDAG: 

Op dinsdag gingen we met een boot varen op een meer in een mooi natuurgebied, we zaten met 

ons Nederlandse clubje en een paar Roemenen op deze boot. Het was heel gezellig en we hebben 

hier pelikanen gezien en dat was heel gaaf. We hebben toen ook in een restaurant gegeten. 

 

WOENSDAG: 

Op woensdag zijn we in een traditioneel huis geweest en daar hadden ze leuke maskers en die 

mocht je op doen. Ook hadden ze traditionele kleding en bedden van stro. We zijn hier ook gaan 

potten bakken en Roemeens dansen, dit was heel simpel je ging in een grote kring staan en je ging 

van voor naar achter en weer van voor naar achter. Weer een leuke dag. 

 

 

DONDERDAG: 

Donderdag zijn we in een klooster geweest en daar hebben we wiskunde opgaven gemaakt. Het 

klooster bestond uit verschillende torens en huisjes, een gebouw leek op een geschilderde kerk. Op 

de kerk was het verhaal van hun geloof geschilderd, in de kerk moesten we bidden en Harriët moest 

onze vader oplezen. Ik vond het heel leuk gemaakt. We hadden een mevrouw die er vanalles over 

vertelde, maar het was allemaal in het Roemeens dus hadden we een tolk maar die sprak niet zo 

goed Engels. 



 

VRIJDAG: 

Op vrijdag zijn we in het Dracula kasteel geweest en daar was het heel gaaf. Tijdens de rit er naartoe 

reden we door een stadje met 150 kerken. Het gaafste aan het Dracula kasteel vond ik de geheime 

gang die ons naar een geheime kamer bracht waar graaf Dracula zich heeft verstopt. Het was een 

groot kasteel en had mooie torens. We hebben geen rondleiding gehad maar hebben met ons 

groepje zelf rondgelopen. Na het bezoek gingen we 7 uur met de bus naar het hotel in Boekarest. 

 

ZATERDAG: 

Zaterdag was er geen programma dus hebben we door Boekarest gewandeld. Daarna was het tijd 

om onze spullen te pakken en naar het vliegveld te gaan. Ik vond het jammer dat de week alweer om 

was. 

De Unesco werelderfgoederen die we hebben bezocht: de eerste was een dans met ongetrouwde 

mannen die wilden trouwen. We zijn ook nog bij geschilderde kerken geweest. Ook zijn we bij een 

soort kerk op een berg geweest. We zijn ook nog bij een monnikenhuis geweest. 

 

Ik vond dat monnikenhuis speciaal mooi en apart maar was echt heel gaaf. Daar wonen nu nog 

steeds monniken. 



De rekentaken vond ik heel erg leuk maar soms snapte ik de logica van mijn groepje niet, en dat was 

niet heel handig. 

Ik heb heel veel Engels met mijn groepje gesproken en dat was niet altijd even makkelijk. In mijn 

groepje had ik een jongen uit Italië ( Nicolo ) een meisje uit Polen ( Aleksandra ) een meisje uit 

Kroatië ( Ana ) en een meisje uit Roemenië waarvan ik de naam niet meer weet. 

 

Ik vond het altijd spannend om contact te maken met kinderen die ik niet ken en nu is dat 

makkelijker. De eerste dag ging het nog niet heel goed omdat ik verlegen was, en de tweede dag 

ging het veel beter. 

Ik heb mijn leerdoelen bereikt want ik spreek niet heel goed Engels en nu iets beter, en dat was ook 

mijn leerdoel. 

 Ik ben heel blij dat ik mee mocht. 


