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“De beslissing om op Erasmus te gaan, was een van de beste beslissingen van mijn leven. Het heeft 
al mijn verwachtingen overtroffen! Nochtans was ik naast opgelucht en blij ook wat zenuwachtig toen 
ik te horen kreeg dat ik naar Lissabon op Erasmus mocht gaan. Het is natuurlijk spannend om een 
half jaar van je vrienden en familie weg te zijn en door te brengen in een vreemde wereldstad.  
 
Eens ik in Lissabon was, waren deze zenuwen snel voorbij. Het is een zeer levendige stad waar ik me 
direct thuis voelde. Ik kwam 2 weken voor de lessen van start gingen aan in Lissabon. Hierdoor had 
ik wat schrik om me in het begin wat eenzaam te voelen. Dit was echter helemaal niet het geval. Er 
werden van in het begin allerlei activiteiten georganiseerd door ESN waardoor ik direct nieuwe 
vrienden maakte. Vrienden van verschillende culturen zoals Polen, Colombia, Canada, Tsjechië, 
Turkije… Dit maakte de Erasmuservaring voor mij helemaal compleet. Je komt in aanraking met 
verschillende gewoontes, komt dingen te weten uit elkaars cultuur… Het verrijkt je als mens, ik heb 
er mijn blik op de wereld door verruimd. Daarnaast ben ik ook zelfstandiger en socialer geworden. 
Het niveau van de universiteit ligt een stuk lager dan in Hasselt, maar ik denk dat Erasmus om veel 
meer draait dan enkel het academische aspect. 
 
Ik heb er echt van genoten. Het mooie weer was natuurlijk een pluspunt, hoewel vooral de open 
mentaliteit van de Erasmusstudenten ervoor zorgde dat het plaatje compleet was. Dit is iets wat ik 
soms wel mis. In België zijn we eerder wat gesloten en meer op onszelf, wat helemaal niet het geval 
was op Erasmus. Ik heb er heel wat mensen leren kennen en ook enkele goede vrienden gemaakt. 
Dit alles maakte het afscheid heel erg moeilijk. De laatste twee weken van mijn Erasmus vertrok er 
elke dag wel iemand naar huis. Hierdoor had ik elke dag een afscheidsfeestje wat langs de ene kant 
elke keer leuk en gezellig was maar toch ook wel wat pijnlijk. Dit is ook de enige keer dat ik me 
slecht heb gevoeld op Erasmus en heb moeten wenen door het constant afscheid nemen van elkaar. 
En dan kwam het moment dat ik zelf moest vertrekken. Eens terug in België was het aanpassen om 
terug thuis te zijn. Om niet meer wakker te worden in Lissabon, een stad waar ik mijn hart aan ben 
verloren.  
 
En mijn vrienden die ineens zover woonden, maar gelukkig is er WhatsApp. Het liefst van al zou ik 
terug op Erasmus vertrekken, ik ben enorm blij dat ik dit heb mogen ervaren! Ik raad het dan ook 
aan iedereen aan die nog twijfels heeft om het gewoon te doen! Eens ter plaatse ben ik ervan 
overtuigd dat die twijfels volledig weg zullen zijn en de beste tijd van je leven begint!” 
 


