
Afgelopen week zijn wij, Linde, Marthe en Martha, afgereisd naar Brașov, Roemenië, als
onderdeel van het Erasmus+ project. Dit is een uitwisseling georganiseerd door Richard
Haassen, bedoeld voor dubbelpakketers uit de 4e en 5e klas. Het thema van dit jaar is
minderheden, dus we kregen te horen wat de minderheden waren in Roemenië. We
kwamen te weten dat deze de Hongaren, Roma en Duitsers zijn. Dit werd ons verteld door
allerlei verschillende manieren, bijvoorbeeld het bezoeken van een Hongaarse school,
workshops over dans en cultuur, en excursies naar bijzondere gebouwen. Omdat Richard
teveel lessen zou missen waren we begeleid door een 23 jarige oud-leerling, Sarah Fonteijn,
die nu geneeskunde studeert in Leiden.

Dinsdag 20 september vertrokken we vanaf
Schiphol, en na een lange vlieg- en treinreis
waren we rond 22:00 in onze appartementen.
Wij in eentje, en Sarah in de ander. Woensdag
waren we meteen vroeg op, en werden
ontvangen in de aula van de Roemeense
school waar we die week vaak zouden zijn, het
Johannes Honterus Gymnasium. We kenden
nog een paar gezichten van de laatste
uitwisseling, en het was meteen gezellig. De
Grieken, Duitsers en Italianen kwamen ook, en
de presentaties begonnen.

Door gebrek aan informatie waren wij helaas niet voorbereid, maar dat hield ons niet tegen,
en we improviseerden wat om toch nog informatie te geven over het Barlaeus en de
minderheden in Amsterdam. Na een uitgebreide lunch deden we een city rally, met als doel
alle bekende gebouwen te zien, foto’s te maken en vragen te beantwoorden. Daarna was de
dag ten einde en waren we vrij om zelf even ergens te eten.

Een van de foto’s die we moesten maken
voor de city rally

Marthe en Linde die een presentatie houden



Donderdagochtend verzamelden we voor de school en gingen naar 3 grote gebouwen,
waaronder de Hongaarse school, waar we allemaal spelletjes deden, en wij hadden Big Fat
Pony geïntroduceerd. We gingen ook nog naar de Zwarte Kerk en de Synagoge. Vervolgens
weer een grote lunch, en daarna kregen we een workshop over dans en cultuur, en mochten
zelf ook de traditionele dansen leren. Voordat we doodop terugkwamen in het appartement
waren we nog gezellig met wat leerlingen de stad in gegaan.

Twee Duitse leerlingen werden           ‘s Avonds waren we met een paar leerlingen
geïnterviewd.                                       de stad in gegaan.

Vrijdag gingen we op 'reis' naar 4 verschillende stadjes rondom Brașov. We begonnen bij
een fort in Prejmer, toen een Roma school in Vulcan, het Dracula kasteel in Bran, en we
eindigden met lunch in Râșnov. Toen we terug waren gingen we naar een Irish Pub voor een
karaoke avond, en na wat ongemakkelijkheid werd het erg gezellig. Die avond gingen we
ook echt doodmoe naar bed, maar het was een erg geslaagde dag. We moesten helaas een
dag eerder weg, dus na een snel afscheid in de ochtend werden we naar het vliegveld
gebracht en begonnen we de lange reis terug. Het was een leerzame, leuke en erg gezellige
ervaring, en hebben goede vrienden gemaakt.

x Linde, Marthe en Martha

Afscheidsfoto met een aantal leerlingen                 Aankomst op Schiphol




