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Afgelopen semester, direct na de examenperiode vertrok ik, een beetje verlaat naar mijn Erasmus-

bestemming: Joensuu in Finland. Het was hartje winter (al was het bij aankomst warmer dan thuis) 

wat toch wel de nodige voorbereiding en extra bagage inhield, onder meer extra dikke truien en 

degelijk thermo-ondergoed, want je weet maar nooit (-20°C was geen uitzondering). En de extra 

lagen waren zeker welkom toen ik me stond te vergapen over het feit dat ik op een bevroren meer 

was aan het wandelen (als je wilde kon je er ook overheen rijden met een auto). 

Joensuu is een kleine studenten stad en de universiteit zit over verschillende gebouwen verspreidt op 

de campus. De biologie afdeling zat in een gebouw waar de gangen bevolkt werden door opgezette 

dieren die van nature in Finland voorkomen. Heel handig tijdens de lessen want je wist precies waar 

de leraren het over hadden. Verder was de week met een buitenstage in de winter een super 

ervaring, het was wel heel vermoeiend maar wie kan nu zeggen dat ze tot de heupen in de sneeuw 

hebben staan ploeteren om bij wilgenknopjes te komen. 

De school maar ook de studentenvereniging zorgden ervoor dat de uitwisselingsstudenten het aan 

niks ontbrak met een survivalpakket waardoor we de basis spullen meekregen toen we arriveerde. 

Verder organiseerde ze verschillende activiteiten, voor alleen de studenten maar ook samen met de 

Finse inwoners. Zoals sport activiteiten en het sleeën op de nationale sleedag.  

Verder is de stad heel gericht op beweging en outdoor activiteiten, waardoor de prachtige natuur het 

beste tot zijn recht komt. Als je toch liever binnen bent zijn er ook een paar winkelcentra om te gaan 

shoppen en er zijn enkele uitgaansgelegenheden (waar dan ook iedereen komt). Op cultureel vlak 

zijn er een paar museums (bij een kan je vrijdagmiddag gratis binnen) en een leuk arts&crafts 

pleintje, waar ze lokale producten verkopen en voor de innerlijke bioloog is er een plantentuin 

waarin in de lente tropische vlinders de kassen bewonen. 

 Joensuu ligt dan wel een stukje van de hoofdstad Helsinki af maar Finland is een ideale uitvalsbasis 

om de hoofdsteden van de omliggende landen te ontdekken tijdens de vakanties of op vrije 

momenten. En als ultieme tip geef ik toch wel het bezoeken van St. Petersburg visumvrij (ik zou zo 

weer terug gaan).  

Ik heb zelf nooit getwijfeld om op Erasmus te gaan, ik stond al op mijn vijftiende in de startblokken, 

maar voor mij was het vooral de vraag waar ik naartoe wilde en ik heb geen spijt van mijn keuze. Het 

is een unieke ervaring waarbij je veel over jezelf leert maar ook over andere culturen en mensen. En 

aan de mensen die twijfelen om te gaan vanwege ziektes of voedselallergieën. Ik ben met een streng 

glutenvrij dieet naar Finland vertrokken en ik heb totaal geen problemen ondervonden, het is er zelfs 

beter geregeld dan thuis.   

 

 



 


