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“Haast ongeacht je Erasmus-locatie zal je Spanjaarden leren kennen die je leven zullen kleuren. Ze 
staan bekend om hun gastvrije feestjes en ze delen graag een kratje rode wijn (gemengd met cola) 
onder vrienden. Fransen, vooral toch Parijzenaars, zijn iets meer gesloten in het begin maar komen 
los eens ze op een feestje zijn. Op café zag ik ook heel wat meer mensen met elkaar dansen dan 
met zichzelf. Tijdens een fuif van de ENSEA-hogeschool brak er zelfs een uitgebreide breakdance 
battle los!” 
 
“Op vlak van eetgewoonten zijn verse groenten wat duurder en vers vlees wat goedkoper dan in 
België. Je treft ook heel wat Halal-slagers waar je na enkele keren al als vaste klant wordt 
behandeld. Alleen is het wat ongemakkelijk als je hen gedurende een heel semester niet verbetert 
wanneer ze je in het Spaans aanspreken: ‘Muy bueno’ is nu eenmaal een snel en eenvoudig 
antwoord.” 
 
“De administratie van kotbaas tot sociale zekerheid (huursubsidie CAF) is helaas blijven hangen in 
de jaren zeventig. Zo maakt de ouderwetse cheque er bijvoorbeeld nog steeds deel uit van het 
dagelijkse leven. Men verandert niets aan het hele bureaucratisch systeem aangezien het ‘al jaren 
geen problemen oplevert’. Je moet minimum drie originele formulieren met de hand invullen en er 
moet bijna overal een handtekening én een stempel op. Een antwoord op een e-mail moet je van 
het CAF, je huisbaas of zelfs de bank ook al niet verwachten. De universiteit was hierop een 
uitzondering en verzorgde haar administratie en contact wel stipt en vlot.” 
 
“Uiteindelijk was het een semester leven op spoedtempo om studies, feestjes en sport te 
balanceren. Je ontmoet warme mensen en eigenaardige figuren die je je hele leven zullen 
bijblijven. Het is zeker niet het overromantische Parijs van Amélie Poulain, maar op een zonnige 
dag lukt het je zeker om jezelf daar toch van te overtuigen!” 
 

 

  


