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“Vorig semester ben ik vol goede moed aan mijn Erasmus-avontuur in Lissabon, Portugal, 
begonnen. Wat begon met hoge verwachtingen en bagage van 56 kilogram, maar toch ook een 
beetje angst voor het onbekende, is geëindigd in een ongelooflijke en onvergetelijke ervaring. De 
eerste dagen waren aanpassen en soms moeilijk. Dit was voornamelijk te wijten aan de Portugese 
“kafka-administratie”, die je er bij een verblijf in Lissabon bij moet nemen.” 
 
“Gelukkig is de administratie het enige minpuntje in dit zalige land, de beste mogelijke Erasmus-
bestemming. In Lissabon vind je namelijk alles wat je nodig hebt om van je verblijf in het 
buitenland een zalige tijd te maken. Altijd zon (maar nooit te warm!), goedkoop eten en drinken, 
een prachtige stad, superlieve inwoners, en prachtige stranden vlak buiten de stad (waar je je 
surfmoves kan oefenen). Bovendien is Lissabon de Europese “City that never sleeps”. Altijd valt er 
iets te beleven in deze stad, die je steeds blijft verrassen en charmeren. Lissabon is trouwens één 
van de grootste Erasmus-bestemmingen in Europa, er is zelfs een “Erasmus corner”. Aan 
ontmoetingen met andere buitenlandse studenten is er dus zeker geen gebrek! Uitstapjes naar 
Porto en de Algarve zijn ook zeker aan te raden! ” 
 
“Ook de universiteit was een heel fijne plek. Je volgt hier les in een modern gebouw, geflankeerd 
door palmbomen, vlak naast het grootste park van de stad. De lessen vielen ook supergoed mee. 
Ik had altijd les in groepjes met een vijftiental studenten, dus je leert snel iedereen kennen. Ook 
de proffen waren supervriendelijk en stonden allemaal open voor het ontvangen van buitenlandse 
studenten in hun lessen.” 
 
“Toen ik naar België moest terugkeren heb ik toch een traantje weggepinkt, voor deze ongelooflijke 
stad en alle fijne mensen die ik er heb leren kennen. Ik ga deze zes maanden nooit vergeten, en 
Lissabon heeft voor altijd een plekje in mijn hart veroverd.” 
 
“Kortom, ik heb twee simpele adviezen: ga op Erasmus als je er de kans toe krijgt en ga dan zeker 
naar Lissabon!” 
 
Amo-te, Lisboa! Beijinhos! 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 


