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“Aangezien mijn mogelijkheid tot het kunnen gaan naar Firenze afhing van het slagen op 
enkele herexamens, wist ik pas vrij laat of ik wel degelijk mocht vertrekken. Begin september 
kreeg ik dan het verlossende nieuws en op 10 september zat ik op een vlucht richting het 
warmere Italië. Mijn internationale avontuur kon dus beginnen. Administratief waren mijn 
documenten snel in orde gebracht, maar een appartement had ik nog niet kunnen regelen. Er 
volgde dus een zoektocht die toch zeer snel succesvol bleek te zijn. Twee dagen na aankomst 
kon ik dus mijn appartement betreden dat gelegen was op een 100-tal meter van de prachtige 
Ponte Vecchio en het Palazzo Pitti. Ook het Piazza Santo Spirito, met geweldige en goedkope 
Italiaanse restaurantjes, lag op enkele minuutjes wandelen.”  
 
“Tijdens de introductiedag was het even spannend welke nieuwe mensen ik zou gaan 
ontmoeten en daarom had ik me samen met Ireni Theodorou achteraan het lokaal gezet zodat 
we rustig konden kijken wie er allemaal binnenkwam... Na de introductie besloten we om de 
andere Erasmusstudenten aan te spreken om zo nieuwe vrienden te maken. Een groepje was 
snel gemaakt met een grote waaier aan nationaliteiten: Belgen, Duitsers, Maltezers, een 
Bulgaars meisje en een Duitse jongen. We besloten dan om op de Italiaanse manier beter 
kennis te maken: bij een lekkere kop espresso!”  
 
“Aangezien ik maar drie vakken in Firenze had opgenomen, had ik natuurlijk ook enkele vakken 
nog aan de UHasselt. Om deze assignments op afstand te maken had ik de ideale locatie net 
aan mijn appartement. Een gezellig koffiebarretje waar ik de hele dag geconcentreerd kon 
werken met een lekkere kop koffie. De lessen aan de universiteit van Firenze daarentegen 
waren vrij interactief en hebben mijn sociale skills en mijn taalniveau van het Engels wel een 
niveautje hoger gebracht. Er waren veel groepstaken en debatten voorzien tijdens de les 
waarbij ik dan ook de verschillende gedachtegangen van andere nationaliteiten in actie kon 
zien. Het vak ‘Practice and theories of lobbying’ bleek voor mij zeer interessant aangezien het 
lobbyen voor bedrijven ook wel een leuke piste kan zijn na mijn opleiding aan de UHasselt.”  
 
“’s Avonds na de lessen was het de gewoonte om in groep samen te eten in één van de vele 
Italiaanse restaurantjes, waaronder aan het Piazza Santo Spirito waar de Italiaanse jongeren 
samen kwamen om wat glaasjes wijn te drinken. Na het eten was het natuurlijk ook tijd voor 
de nodige ontspanning. Via ESN (European Student Network) werden er vele evenementen 
georganiseerd zoals het samen indrinken op het Piazza Santa Croce of één van de vele 
aperitivo’s waar je voor 7 euro een glas wijn krijgt en ongelimiteerd kan eten. ESN voorzag ook 
de mogelijkheid om samen met de andere Erasmusstudenten naar de plaatselijke clubs te gaan 
om het socializen om te zetten in het dansen en feesten. Ook hier waren tal van mogelijkheden 
om nieuwe mensen te leren kennen. Naast de nachtelijke activiteiten die ESN organiseert, 
voorzien ze ook de mogelijkheid om trips te maken doorheen Italië, zoals naar Napels, Rome, 
Cinque Terre en naar de Thermen van Saturnia wat zeker een aanrader is! Maar voor mij is en 
blijft de mooiste plaats in Italië toch wel Firenze. Deze stad heeft een magnifieke architectuur 
met de Cattedrale di Santa Maria del Fiore of kortweg de Duomo en de Ponte Vecchio. Elke keer 
als ik voorbij de Duomo wandelde moest ik toch even slikken omdat het zo’n imposant gebouw 
is. Maar niet alleen de architectuur is er adembenemend. Ook de verschillende restaurantjes, 
broodjeszaken en pizzarestaurants zijn de top. Ik kan door deze maanden in Toscane toch wel 
niet meer zonder de smaak van truffel.” 
 
“Na deze maanden in Firenze kan ik toch wel zeggen dat dit de mooiste stad is waar ik al ben 
geweest. Een heel mooi voordeel van mijn Erasmuservaring is dat mijn vriendengroep 
geïnternationaliseerd is en dat ik nu trips doorheen heel Europa (en verder) kan maken om al 
deze fijne mensen terug te zien.” 
 


