
                                                                                                                                                                    

Roemenië reis 29 september tot 05 oktober 2019 

*Maandag 30 september dag 1 van onze reis: We zijn vandaag opgehaald door mensen van de school 

uit Roemenië. Eerst gingen we naar de school van de Roemeense deelnemers. Hier kregen we allemaal 

een ‘t shirt in de kleur geel-rood-groen-oranje of paars. Ik kreeg de kleur geel. Ook uit elke ander 

land kreeg een deelnemer de kleur geel. Zo kregen we een groepje van 5 met een juf of meester als 

begeleider. Na de introductie gingen een les volgen hier mochten we een bordje beschilderen. Met de 

kregen we allerlei lekkers ui Roemenië. In de middag zijn we naar een andere les gegaan. Toen die 

klaar was gingen we te voet naar het Natural Sciences Museum, Daar moesten we de eerste math 

tasks maken. Het Museum was heel cool. In een soort grot zaten hele mooi vissen er waren ook hele 

mooi stenen met kristal erin.  

*Dinsdag 1 oktober dag 2 van onze reis: Vandaag heel vroeg ons bed uit. Om 6uur zaten we al in de bus 

naar de Danube Delta. Dit was 4 uur reizen met de bus. We gingen ook nog met de bus op een boot om 

bij het plaatsje te komen waar we moesten zijn.  In Marighiol gingen we 9 personen op een bootje. Dit 

was erg leuk en zeker ook heel mooi om te zien veel vogels en mooie natuur halverwege nog geluncht in 

een hotel toen weer veder met de bootjes en na een hele dag op het water weer 4 uur terug naar ons 

hotel. 

*Woensdag 2 oktober dag 3 van onze reis: Vandaag mochten we een beetje uitslapen we gingen pas om 

8uur weg vandaag. We gingen deze dag een traditioneel huis bezoeken en mochten een kleine 

workshop pottenbakken doen daar In het traditionele huis hingen hele grote en mooie maskers deze 

waren om mensen bij te maken en slechte gedachtes weg te halen. Ook zag je echt oude traditionele 

kleding en hoe de huizen vroeger ingericht waren. We kregen water te drinken uit een eigen 

waterbron en eigen gemaakt donuts (oliebollen volgens ons). ‘s Middags hebben we een spel gedaan en 

een traditionele dans en gezang gezien/gehoord. Deze dans werd altijd op gevoerd door vrijgezelle 

mannen om zo een vrouw te krijgen. “s avonds gingen we met de hele groep eten in een hotel in Galati 

waar we zelf ook gingen dansen op Roemeense muziek. 

*Donderdag 3 oktober dag 4 van onze reis: We moesten er weer vroeg uit. We moesten 6 uur in de 

bus zitten. We gingen naar een klooster waar nonen en monniken leven. Er waren verhalen op de muren 

getekend deze waren heel mooi om te zien. Toen moesten we ook 6 uur weer verder in de bus. We 

gingen naar een ander hotel dicht bij waar we morgen naar toe gaan. We gingen rond 21:00 eten.  

*Vrijdag 4 oktober dag 5 van onze reis: We gingen wandelen. We moesten een langen trap op, dat was 

best vermoeiend. De weg was van stenen gemaakt. Het regende dus de weg was best glad. Toen gingen 

we in een dorpje rijden met de bus. Er gebeurden ook iets grappigs de deur waar de koffers achter 

lagen was opengegaan. Juf Anouk zei #Roemenië. Toen we in het dorpje waren zei een man: hier zijn 

45 kerken. Toen we daar klaar waren gingen we naar Transsylvanië. Toen iedereen het had gezien 

gingen we terug naar de bus. We gingen wel weer naar een ander hotel deze was dicht bij het 

vliegveld. We waren er rond 20:30.   

 

 

 



*De reis en verblijven: De reis met het vliegtuig was spannend maar wel heel leuk. De hotels waren 

erg mooi en luxe. Fijne bedden. Alleen het laatste hotel had een badkamer in de slaapkamer en dat 

was iets minder prettig omdat deze een glazen deur had. 

Het was soms wel lang in de bus zitten maar dit was dan ook de moeite waard wat we dan weer te zien 

kregen was altijd heel mooi, spannend en indrukwekkend. 

*Er zijn heel veel bergen dat zie je bijna niet in Nederland. Je ziet heel veel zwerfhonden. Als je 

naar de huizen kijkt denk je dat er veel mensen weinig geld hebben maar als je naar de hotels en 

andere dingen kijkt zie je weer geen armoede. Het weer was er nog veel beter dan in Nederland.   

 

* De scholen zijn heel anders ze gaan tot 17uur naar school en ze hebben verschillende leeraren en 

niet zoals bij ons 1 leerraar in 1 klas. Beetje meer zoals ons middelbaar onderwijs. En ze hebben 

allemaal (de meisjes) een witte shirt/blouse aan. 

*Kasteel van Dracula, stuwdam meer/ natuur, kloosters en kerk, museum met oude kleding en huisjes 

over hoe ze vroeger leefde. 

*het speciaals vond ik het Dracula kasteel en hoe de kloosters/kerken zijn beschilderd.  De natuur bij 

het meer en de bergen waren erg mooi. 

*sommige rekentaken waren erg moeilijk maar dat kwam ook omdat ze in het Engels waren en je dan 

niet precies weet wat er staat. 

*voornamelijk in het Engels soms met behulp van de juf. 

*Ik heb veel Engels geleerd en dat ik meer mezelf moet zijn. Voor me zelf op komen. Dat je niet heel 

de dag je telefoon bij hoeft te hebben om het leuk te hebben. En ik kan heel goed een week zonder 

mijn papa en mama. 

*dat ik in een grote groep onbekende mensen iets durf te vertellen of zeggen. 

Het was een reis om nooit te vergeten ik heb veel mooie dingen gezien en gedaan met leuke mensen. 

 

Groetjes, Manon van Bavel 


