Jumelage met een
Europees tintje
Tijdens het 2e luik van de uitwisseling met het Franse Duras mochten 13
leerlingen van Hasp-O Centrum (KCST) en een groep Truiense senioren hun
Franse correspondenten in onze stad verwelkomen. Op 29 april reisden de
Franse gasten af naar Sint-Truiden om hier te logeren bij hun gastgezin. De
week was gevuld met boeiende uitstappen. Zo werkten de leerlingen en
senioren samen aan een Webquest, bezochten ze het Europese parlement in
Brussel en gingen ze op zoek naar de bakermat van de Europese Unie in het
Karel de Grote museum in Aken. Na afloop vroegen we de Truiense leerlingen
naar hun ervaringen.
Waarom besloot je twee jaar geleden deel te nemen aan deze uitwisseling?
Margot: “Ik besloot mee te doen omdat niets je Frans zo goed verbetert als
daadwerkelijk met iemand Frans spreken. Ik hoopte dat ik tegelijkertijd ook nog
nieuwe leuke mensen zou leren kennen.”
Lotte: “Het leek me een superleuke, leerrijke ervaring om een hele week in een
onbekende wereld te stappen en ondergedompeld te worden in de Franse cultuur én
daar bovenop nog veel Frans bij te leren.”
Wat is het grootste verschil tussen het leven in Duras en hier?
Sieben: “Ik vond het vreemd dat de school daar niet om 15.30 uur eindigde, maar
pas om 17.00 uur. De middagpauze duurde er dan ook 2 uur! Daarnaast waren er nog
kleine verschillen: mijn correspondent mocht al wijn drinken, ze aten bij élk
avondmaal stokbrood - ik kon na ons verblijf daar geen stokbrood meer zien! - en ze
kenden daar zoiets ongewoons als muntsap. Ook zagen de gebouwen er in Duras een
stuk ouder uit dan hier, wat ook wel weer zijn charme had.
Lasse: “Hun manier van leven is anders: ze doen daar alles op hun dooie gemak.”

Was het gemakkelijk om vriendschappen te sluiten?
Kenzo: “Ik heb er wel een paar mooie vriendschappen aan overgehouden. Zo stuur ik
nog altijd berichten naar sommige correspondenten en met onze eigen gast hebben
mijn ouders en ik deze vakantie zelfs afgesproken. De taalbarrière was niet echt een
probleem, hoewel er soms wel misverstanden waren, waar we nu nog steeds om
kunnen lachen.”

Sieben: “Mijn correspondent was heel open en durfde ook veel te praten met mij en
mijn ouders. We gingen veel buiten tafeltennissen en speelden gezelschapsspelletjes.
Maar hij praatte best snel, waardoor het soms een uitdaging was om te begrijpen wat
hij zei. Maar al bij al vond ik het een geweldige ervaring!”
Noémie: “Ik kon heel goed opschieten met mijn correspondent. Het was een leuke
groep, maar sommigen waren nogal jong en hadden dus een andere mentaliteit en
dat was wel jammer.”
Wat heb je geleerd uit deze ervaring?
Marie: “Ik heb niet echt veel Franse woorden bijgeleerd, maar heb vooral durven
praten. Je moest wel Frans praten om te communiceren, dus word je een beetje uit je
comfortzone gehaald.”
Welke activiteiten en uitstappen vond je het leukst?
Yana: “De leukste activiteit vond ik de uitstap naar Brussel. De uitleg in het Europese
Parlement was heel interessant, ik heb er dan ook veel bijgeleerd.”

Welke momenten van deze uitwisseling zullen je altijd bijblijven?
Lasse: “Toen we in Frankrijk waren, hebben we ‘la Dune du Pilat’ beklommen: de
hoogste duin van Europa is magnifiek, zeker een aanrader als je in de buurt bent. Dat
was toch wel het leukste van de hele uitwisseling.”
Welke goede raad zou je geven aan de 3e-jaars die naar Duras willen?
Lotte: “Sta open voor alle nieuwe dingen! Proef de plaatselijke producten, doe
enthousiast mee aan de activiteiten en probeer gewoon alles. Soms lukken de
gesprekken uiteraard niet zoals je had gedacht, maar laat je niet afschrikken en
probeer het gewoon opnieuw, zo krijg je een nog betere band met je correspondent.
Schrijf je zeker in, het is een ervaring die je meedraagt voor je hele leven en een
superleuke tijd om te beleven!”
Yana: “Ik zou de raad geven om er volledig voor te gaan. Om alle twijfels aan de kant
te schuiven, want het is een ervaring die je je voor de rest van je leven zal
herinneren!”
De Stad Sint-Truiden, het jumelagecomité en Hasp-O Centrum (KCST)
bedanken de gastgezinnen van de jongeren en de senioren voor hun
medewerking.

