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“Het zit erop, vijf maanden lang kreeg ik dankzij het Erasmus-programma de kans om te proeven 
van het leven in een ander land. Voor mij werd het Italië.  
Vorig jaar rond deze tijd moesten we een document indienen, een document waarvan ik toen nog 
niet wist dat het mijn leven zo zou veranderen. Ik koos ervoor om naar Firenze te gaan. Geen 
verrassing voor de mensen die mij goed kennen, er is altijd iets geweest dat mij aantrok tot het 
Italiaanse leven. En ja hoor, het eeuwenoude Firenze, zoals de stad in het Italiaans zo mooi heet, 
is iets prachtigs. Het is één groot openluchtmuseum. De rijke geschiedenis van de stad is op elke 
hoek van de straat terug te vinden. De hoeveelheid cultuur is ongelofelijk. Je valt als een blok 
voor de taal en je kan je helemaal laten gaan in het lekkere eten.  
Ik weet niet goed hoe ik mijn maanden voor mijn vertrek moet beschrijven. Raar, laten we het 
daar maar bij houden. Dezelfde vragen bleven door mijn hoofd spoken. Wat als het nu toch niets 
voor mij is? Wat als ik naar huis wil? Kan ik zolang zonder mijn familie en vrienden? Gaan de 
mensen thuis mij niet vergeten? Ik was zo emotioneel. Ik had ergens wat schrik maar was ook 
enorm benieuwd naar het onbekende. Iedereen zei me altijd ‘pas na een drietal weken ga je je 
thuis beginnen te voelen’. Ze hadden gelijk. Na drie weken is de tijd in Firenze voorbij gevlogen.  
Het was evenwel met een klein hartje dat ik op de campus arriveerde. De eerste week liep ik 
verloren in de gangen van de Università degli Studi di Firenze. Er waren meer dan vijf gebouwen 
met lokalen op de meest onvoorspelbare plaatsen. De lessen waren ook een hele aanpassing, 
zowel de taal als de manier van lesgeven was anders. Na bijna vier jaar met elke dag dezelfde 
gezichten, zat ik plots in een klas met allemaal onbekenden. Dat was heel vreemd. 
Maar Erasmus was natuurlijk zoveel meer dan enkel studeren in het buitenland. Erasmus heeft 
mijn hoofd leeggemaakt en mijn hart des te voller. Ik heb er geleerd dat je in het leven altijd 
alles minstens een keer moet proberen, dat falen niet altijd het einde van de wereld is en vooral 
dat je echt van ieder moment moet genieten. Erasmus is intens en heeft mij gevormd. Iets 
onvergetelijk. Het was werkelijk magisch.” 


