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“Mijn Erasmusavontuur was er eentje zoals zoveel, eentje om nooit meer te vergeten. Begin 2017 
trok ik mijn stoute schoenen aan en besloot ik om me kandidaat te stellen om een half jaar op 
Erasmus te gaan. Half januari 2018 was het dan eindelijk zo ver: ik vertrok naar Valencia! Mijn 
grote avontuur kon beginnen. Met een klein hartje stapte ik op het vliegtuig richting mijn nieuwe 
thuis voor de komende maanden. Alle clichés rond Erasmus werden de eerste maand meteen 
bevestigd. Ik leerde op korte tijd ontzettend veel mensen kennen, had iedere dag wel iets te doen 
en kon toch al meer zeggen in het Spaans dan enkel 'Hola'. Daarenboven is Valencia ook een 
fantastische stad om dit avontuur te beleven. De stad is rustiger dan Barcelona en heel veel 
mooier. Op iets minder dan 20 minuutjes ben je met de bus aan het strand, maar ook het park, 
de musea en het uitgaansleven zijn zeker de moeite waard! Kortom, ik had werkelijk de tijd van 
mijn leven. De maanden die daarop volgden, werden alleen maar beter. Het weer werd steeds 
mooier en mijn Spaans begon eindelijk wat vlotter te gaan. Ik heb tijdens dit semester niet alleen 
veel over andere culturen geleerd, maar ik heb ook mezelf beter leren kennen. Het is dé 
mogelijkheid om jezelf uit te dagen en eens uit je comfortzone te stappen. Mijn Erasmuservaring 
heeft mij kanten van mezelf laten zien die ik nog niet kende, mij mijn grenzen doen verleggen en 
bovendien mijn kijk op verschillende culturen enorm verbreed. Ik raad het iedereen aan, het is 
een levenservaring die niemand je nog afpakt.” 

PS.: Als je in het tweede semester gaat, heb je het geluk in Valencia te zijn tijdens 'Las Fallas'! Wat 
dat is valt niet uit te leggen met woorden, je moet het echt een keer hebben beleefd! Nogmaals 
een aanmoediging om ook op Erasmus te gaan in deze prachtige stad. 


