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“Op 1 januari 2014 ben ik op Erasmus vertrokken naar Madrid. Als mensen vertellen over hun 
Erasmus hoor je over de feestjes, de vele nieuwe mensen die je leert kennen, het ongelooflijke 
gevoel om samen te leven met andere Europeanen, enzovoort. Voor de non-believers heb ik 
slecht nieuws: al die verhalen die je van iedereen hoort zijn waar!!”  
 
“Ik ben naar Madrid geweest omdat ik in een hoofdstad wou wonen. En ik zal eerlijk zijn, het 
vooruitzicht naar beter weer dan de Belgische druilerige winter en lente hebben zeker ook 
bijgedragen tot mijn keuze.” 
 
“Mijn eerste dagen in Madrid waren gevuld met het zoeken naar een gedeeld appartement. Dan 
ben ik gestart met een intensieve cursus Spaans. Hierna begonnen mijn lessen aan de Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). De studentenorganisatie voor internationale studenten van de UAM 
organiseerde heel de eerste week activiteiten zodat je andere uitwisselingsstudenten kon leren 
kennen. Hier breidde ik mijn Spaanse vocabularium uit met een paar van de belangrijkste woorden 
die ik zou leren op Erasmus: Copa, Tinto de Verano, Chupito en YOLO. Eerlijk toegegeven, YOLO 
kende ik al, maar het zou de levenswijze zijn die we gedurende ons hele Erasmus-verblijf verder 
zouden hanteren.” 
 
“Het voordeel aan leven in Madrid is dat er altijd wel iets te doen is. Zo kan je rondwandelen in de 
stad en verdwaald raken in de kleine straatjes van de Malsana, je kan musea bezoeken of lekker 
luieren in een van de vele parken. Er zijn ook wekelijkse en zondagse marktjes: bijvoorbeeld El 
Rastro in La Latina of El Mercado de Motores, mijn persoonlijke favoriet. Het andere voordeel aan 
Madrid is dat het centraal gelegen is in Spanje. Zo is het makkelijk om de rest van Spanje te 
bezoeken. Zo vertrekken er dagelijks bussen naar onder meer Valencia, Barcelona, Cadiz. Madrid 
heeft ook een zeer goede luchthaven die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. Dit is 
zeer handig voor een weekenduitstapje naar Portugal of zelfs Marokko of voor als je je zoveelste 
Belgische bezoeker moet gaan ophalen op de luchthaven.” 
 
“De groep van mensen waar ik elke dag mee omging, bestond uit mensen van over heel Europa, 
maar ook van daarbuiten. In Spanje zijn ook veel uitwisselingsstudenten uit Zuid-Amerika en 
Turkije. We noemden onszelf de YOLO’s omdat het enige motto dat we hadden tijdens onze 
Erasmus wel degelijk was You Only Live Once. Op Erasmus gaan doe je maar één keer in je leven. 
Hierdoor leef je dit half jaar aan de volle 100 procent. Het voordeel van Erasmus te doen in Spanje 
is dat de dag daar ook effectief 24 uur telt. Winkels zijn open tot 10 uur ‘s avonds, feestjes 
beginnen pas echt om 2 uur ‘s nachts en de El Rastro is al om 8 uur ‘s morgens bezig. Samen met 
ons ‘groepje’ (want we waren altijd wel met minstens 15 mensen) organiseerden we etentjes bij 
mensen thuis, gingen we pizzabuffet eten in de beste pizzeria ooit, dronken we samen enkele 
cervezas alvorens het nachtleven in te duiken, bezochten we musea, dansten we tot de zon 
opkwam, leerden we de Spaanse locals kennen, lagen we uren op mijn terras of aan het zwembad 
in de zon, luierden we in El Retiro, feestten we mee met de fans van Atlético Madrid, gingen we op 
zoek naar de perfecte kameel-rijbroek, deden we verstoppertje met de politie en, om af te sluiten, 
maakten we een ongelooflijke trip naar Marokko.” 
 
“Het enige waar ik spijt van heb na mijn Erasmus is dat ik niet nog vaker “ja” heb gezegd! Want 
als je een tijdje terug bent, weet je pas hoe magisch de zes maanden écht waren. Je kan daar, 
zonder je ouders, komen tot wie je echt wilt zijn in het leven, doen waar jij zin in hebt. De enige 
verantwoordelijkheid die je hebt, is je best doen op de unief en op tijd je kleren wassen zodat je 
niet zonder propere onderbroeken valt.” 
 
“Ten slotte nog één laatste pluspunt als je nog niet overtuigd bent om op Erasmus te gaan: je hebt 
voor de rest van je leven gratis vakantieadresjes!” 
 
Ciao Guapos y Hala Madrid!  



 


