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Samen met YFU ontdek je de wereld. Als uitwisselingsstudent krijg je de gelegenheid een cultuur op diepgaande  en 
unieke wijze te ervaren. Je wordt ondergedompeld in een nieuwe omgeving en je zal je al snel de plaatselijke gebruiken en 
gewoontes eigen maken. Op deze manier bevorder je bovendien het wederzijds begrip tussen de verschillende culturen in 
de wereld. Is het jou trouwens al opgevallen dat iedereen in dezelfde taal lacht?

 Wat is onze basis? 
 

 
    De 4 belangrijkste elementen op een rijtje 

hoe groot 
jouw

wereld?
is 

Wie ben jij?
Je bent tussen 14 en 26 jaar en op zoek naar een nieuwe 
uitdaging.

Je bent nieuwsgierig, staat open voor nieuwe ervaringen, schrikt 
niet terug voor het onbekende… 

Je bent iemand die minder bewandelde paden wil verkennen, 
iemand die op ontdekking wil gaan, iemand die klaar is om 
uitdagende vragen te stellen over zichzelf en iemand die beseft 
dat er meer dan één manier van leven is…

Ben je te oud of te jong? Neem dan contact op met het YFU kantoor, 
misschien kan er een uitzondering gemaakt worden… Vermeld 
ook liefst of je al afgestudeerd zal zijn van het middelbaar op het 
ogenblik dat je wil vertrekken of nog niet. 

       GASTGEZIN
Je woont bij een gastgezin 
in huis dat jou ziet als 
een volwaardig gezinslid. 
Je maakt deel uit van de 
familie en zal je moeten 
aanpassen aan nieuwe 
gewoontes en hobby‘s, 
maar ook aan andere 
regels en afspraken. 

VRIENDEN
Je maakt nieuwe 
(internationale en lokale)  
vrienden via school, je 
stageplaats, je sportclub of  
hobbyvereniging. In je 
vrije tijd kan je samen 
met hen leuke activiteiten 
ondernemen. 

TAAL
Je leert in het dagelijkse 
leven een nieuwe taal 
spreken. De positieve 
impact van goede 
taalbeheersing is bijzonder 
groot. De  communicatie 
met lokale mensen 
verloopt vlot en je 
integreert je sneller in je 
nieuwe leefomgeving. 

CULTUUR
Je zal een andere cultuur 
leren kennen. Denk aan 
typische feestdagen die je 
zal meemaken, tradities 
en gebruiken die je samen 
met je gastgezin ervaart. 
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   YFU     Programma’s
Welk past bij jou? 

SCHOOL 18+ KORT

COLLEGE 

Volg een semester of  
jaar les aan een hoger 
onderwijsinstituut. Het 
is de perfecte opstap 
naar je vervolgstudie of 
baan: je leert zelfstandig 
studeren en kiest zelf je 
studierichting!  
                                                           
18-23 jaar                              
semester of jaar 

CULTUURBAD

Dompel je een zomer 
onder in een andere taal 
& cultuur en bekijk het 
land niet door de lens 
van je camera, maar 
ontdek het van 
binnenuit. Kort maar 
intens leuk dankzij extra 
optionele excursies en 
activiteiten!                      
           
15-19 jaar
1 à 2 maanden

TAALBAD

Leg jouw focus op een 
vreemde taal dankzij 
dit programma dat je 
een heel jaar door kan 
volgen. Is Frans, Engels 
of Spaans jouw voor-
naamste focus? Ideaal!
                                                           
14-26 jaar  
vanaf  1 week 
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SPECIAAL 
SCHOOL-
PROGRAMMA

Volg een semester of jaar 
een bijzonder school-
programma waarin 
je muziek creëert, je 
basketbalskills naar een 
hoger niveau tilt of je 
verdiept in een theater- 
of cateringopleiding. Er 
zijn verschillende opties 
om jouw passie in het 
buitenland te beleven!         
                                                                            
15-18 jaar                              
semester of jaar 

SCHOOL-
PROGRAMMA

Ga een semester of jaar 
naar de middelbare 
school en volg er 
soortgelijke vakken of sla 
eens een andere richting 
uit. Wie weet ontdek je 
nieuwe voorkeuren en 
onbekende talenten!              

15-18 jaar                             
semester of jaar

VRIJWILLIGERS-
WERK

Werk als vrijwilliger in 
een natuurprogramma 
of in een sociaal project. 
Leer de taal en cultuur en 
draag bij aan een maat-
schappelijk doel! 

18-26 jaar 
van 2 maanden tot 1 
jaar



Sport
In welk Europees land wordt basketbal als tweede cultuur beschouwd? En uit welk 
land komt tennisser Djokovic? Litouwen en Servië! Dit zijn voorbeelden van twee landen 
die interessante mogelijkheden qua sport bieden. Na (of tijdens) schooltijd volg je 
wekelijks verschillende keren training van je favoriete sport: basketbal, hockey, tennis, 
waterpolo, atletiek... Onze YFU-partner in het gastland zorgt voor een club/team van 
jouw niveau. Of ben je eerder een danser? Kijk dan hierboven wat mogelijk is bij kunst.

Natuur
Is natuur jouw passie? Geniet je telkens opnieuw van de 
frisse buitenlucht? Maak buiten de schooluren op geregelde 
basis schitterende natuuruitstappen samen met andere 
uitwisselingsstudenten. Ontdek de ongekende fauna en flora 
of geniet van buitensport of bergcultuur.

VOORWAARDEN
Voor deze programma’s gelden meestal verschillende toelatingsvoorwaarden (waaronder bv. ervaring). Kijk deze na 
op de prijzenbijlage of vraag meer info aan het YFU-kantoor.

Andere thema’s
Bezoek yfu.be voor nieuwe programma’s en de recentste 
informatie.

Kunst
Ben je een artistiek persoon? Dan kan YFU jou met dit 
programma garanderen dat kunst een belangrijk deel van 
jouw uitwisseling zal zijn. Je kan voltijds naar een kunstschool 
gaan. Hier volg je, naast algemene vakken, kunstvakken uit 
de richting die jij kiest (beeldende kunst, dans, muziek 
of theater). Een andere mogelijkheid is dat je, na je 
gewone schooldag, kunstvakken volgt aan een kwalitatieve 
naschoolse academie.

5

Ga een trimester, semester of schooljaar naar een buitenlandse middelbare school en 

kies zelf je bestemming!

SCHOOLPROGRAMMA
YFU zoekt voor jou een school en een gastgezin die hun deuren en hart voor jou openstellen. Het familieleven zal anders 
zijn dan je hier in Vlaanderen gewoon bent. Je zal moeten wennen aan andere gewoontes, de manier van communiceren 
en de afspraken in jouw nieuwe “thuis”. Op school zal je de taal leren, leeftijdsgenoten ontmoeten en een vriendenkring 
uitbouwen. Je zal er nieuwe vakken krijgen en andere lesmethodes leren kennen. Je wordt ondergedompeld in een 
nieuwe manier van leven en je zal je stap voor stap de plaatselijke gebruiken en gewoontes eigen maken.

SPECIAAL SCHOOLPROGRAMMA
Wil je niet zomaar naar “een” school, maar liever jouw specifieke kennis uitbreiden? Dan kan je kiezen voor een speciaal 
schoolprogramma! Sommige YFU-organisaties bieden een specifiek programma aan waarbij je kan proeven van een 

onderwerp dat een lange traditie kent in hun land. 



COLLEGE OF 
UNIVERSITEIT
Ben je klaar voor de volgende stap? Wat denk je dan van een 
semester of jaar lang lessen volgen aan een buitenlandse 
hogeschool, college of universiteit? Enkele YFU-organisaties 
bieden een specifiek programma aan waarbij je studeert 
aan een hogere onderwijsinstelling. Je geeft voorkeuren qua 
studiekeuzes aan en aan de hand hiervan word je ingeschreven 
in het hoger onderwijs in je gastland. YFU zoekt een gastgezin 
voor jou of je kiest voor een verblijf op de campus.

VOORWAARDEN
Voor dit programma dien je voor vertrek afgestudeerd te 
zijn van het middelbaar onderwijs hier bij ons!

Elk  land heeft verschillende toelatingsvoorwaarden. Kijk 
deze goed na in de prijzenbijlage of vraag meer info aan 
het YFU-kantoor.

VRIJWILLIGERSWERK
Steek je graag de handen uit de mouwen en vind je van jezelf 
dat je een doorzetter bent? Wil je een maatschappelijke 
bijdrage leveren en proeven van een unieke werkervaring? 
Indien je beide vragen volmondig met „ja“ beantwoordt, ben 
jij de persoon die we zoeken!

Sommige YFU-organisaties bieden een programma aan 
waarbij je aan een project meewerkt als vrijwilliger. Elk 
project is verschillend qua doelgroep, taken, vertrekperiode, 
duur, verblijf in gastgezin of op het project,... Vind daarover 
meer informatie op de website of contacteer het YFU-kantoor. 
Bij elk project kan je sowieso rekenen op een volwaardige 
voorbereiding en begeleiding door YFU.

VOORWAARDEN
Voor de meeste vrijwilligerswerkprogramma’s 
moet je minstens  18  jaar  zijn  en klaar zijn om  
verantwoordelijkheid te dragen. Het is mogelijk dat je 
in contact komt met volwassenen of kinderen die het 
moeilijk hebben, ziek zijn,… Hier moet je rekening mee 
houden.

De voorwaarden, wat inbegrepen is en wat niet, 
praktische details,… worden per land en per project 
beschreven. Kijk deze goed na in de in de prijzenbijlage 
of vraag meer info aan het YFU kantoor.
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CULTUURBAD
Wil je van een korte doch intense buitenlandse 
ervaring genieten? Bij een cultuurbad verblijf je 
in een gastgezin om  zo de cultuur van dichtbij te 
leren kennen en er het familieleven te ontdekken. 
Het hoofduitgangspunt is de bevordering van het 
culturele bewustzijn. Het is geen reisprogramma, 
maar er worden wel vaak trips georganiseerd en elk 
land heeft een eigen programma. Een cultuurbad 
duurt 4 à 8 weken tijdens de zomervakantie.

VOORWAARDEN
De voorwaarden verschillen naargelang programma en bestemming. Voor de 
programma’s zonder taallessen moet je doorgaans voldoen aan taalvoorwaarden 
en kan het zijn dat je een taaltest moet afleggen. Wat precies inbegrepen is, 
hangt af van partnerorganisatie. Contacteer hiervoor het YFU-kantoor.

Frans in Frankrijk 

Je hebt twee mogelijkheden:

•	 Total immersion: verblijf in een 
gastgezin.

•	 Home tuition: verblijf in 
een gastgezin met één-op-
één Franse taallessen van 
gastmoeder- of vader.

Engels in Malta

Er worden verschillende program-
ma’s aangeboden waaronder:
•	 Taalvakantie – 13-17 jaar oud: 

Combinatie van een verblijf in 
een gastgezin, groepslessen en 
activiteiten ter plekke.

•	 Home tuition – vanaf 16 jaar: 
Verblijf in een gastgezin met één-
op-één Engelse taallessen.

•	 English & work experience- 
vanaf 18 jaar: Groepslessen 
worden gecombineerd met een 
stageplaats in een bedrijf of 
organisatie. Verblijf naar keuze.

VOORWAARDEN
Elk  land   heeft   verschillende   toelatingsvoorwaarden. 
Kijk deze goed na in de in de prijzenbijlage of vraag 
meer info aan het YFU kantoor.
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TAALBAD
Taal is een belangrijk onderdeel van een cultuur in een land en de beheersing van de taal helpt je stapsgewijs vooruit met jouw 
integratie in het gastland. Bij alle programma’s zal je de taal van je gastland leren. Ben je geïnteresseerd in die extra focus of 
begeleiding voor het leren van een taal, maar wil je niet weg voor een lange periode? Dan lijkt het een goed idee om eens rond 
te neuzen in onze taalbaden! Je kiest tussen verschillende formules naargelang je taalniveau en je doelstellingen. In de meeste 
gevallen verblijf je in een lokaal gastgezin om een maximaal leereffect te creëren.

Deze programma’s (buiten Argentinië) worden georganiseerd met externe partners waardoor andere criteria kunnen gelden. Vraag het kantoor 
voor meer informatie.

Spaans in Spanje

Het taalbad is ideaal voor iedereen 
die een volledige onderdompeling 
in de Spaanse taal en cultuur wil 
ervaren. De familie biedt haar gast 
de mogelijkheid om van het dagelijks 
leven te proeven en ze helpt hem 
gewoon te worden aan de lokale 
gebruiken.

Spaans in Argentinië

Dit programma maakt het mogelijk 
om op korte, maar intensieve wijze 
de Spaanse taal onder de knie 
te krijgen. Je zal er samen met 
andere jongeren les krijgen in een 
taalschool. Gedurende de helft van 
het programma zal je ook les volgen 
in een gewone secundaire school. Je 
verblijft er in een gastgezin en snuift 
er de lokale cultuur op. 



Waar wil jij naartoe? 

AZIË

Pagina 11

LATIJNS-
AMERIKA

 Pagina 10
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NOORD- 
AMERIKA

Pagina 9

EUROPA

Pagina 14-15

OCEANIË

Pagina 12

AFRIKA

Pagina 13

Bekijk onze ruime keuze en kies een programma, land en duur. 

Vertrek... naar één van onze buurlanden of naar een ander continent
Vertrek... voor enkele weken, maanden of voor een jaar
Vertrek... met een voorkennis van de gasttaal of leer een taal van nul af aan… 

Deze ervaring zal je met andere ogen naar de wereld doen kijken! 



Canada 
VS

Wist je dat…

•	 er geen officiële taal is in de VS?
•	 maar liefst de helft van de 

Canadezen in een ander land 
geboren werd?

•	 een op de acht Amerikanen  op een 
gegeven moment in dienst is bij 
McDonald‘s?

•	 Canadezen de „one dollar“ munt de 
„loonie“ noemen? 

•	 het beroemde Canadese 
tussenwerpsel „eh“ eigenlijk een 
geldig woord is in de Canadian 
Oxford Dictionary?

meer 
& prom night 

Halloween  
dan  

Ontdek het typische highschool-leven net zoals in de films. Met 
toneel spelen, schoolfeesten helpen organiseren, muziek maken 
met de schoolband of zingen in het schoolkoor zit je in Noord-
Amerika helemaal goed. Ook als je van sporten houdt, zijn Canada 
of de VS ‘the place to be’! In Canada is men namelijk gek op 
ijshockey en Amerikanen spelen veel ‘American football’, basketbal 
en honkbal. Het gebied is zo groot en uitgestrekt, dat niet één 
uitwisselingservaring hetzelfde is!

NOORD-AMERIKA

“Op 23 mei hadden we "Prom" op school. 
Dat is een galabal voor de laatstejaars ter 
afsluiting van de High School-tijd. Het is een 
stijlvolle aangelegenheid, in 't lang. Mijn 
jurk was prachtig en 's middags ben ik naar 
de hairstylist geweest. Zij heeft mijn haar 
gekruld en opgestoken. Héél anders dan ik 
gewend ben, maar wel geslaagd voor deze 
speciale avond. Om kwart voor acht werd ik 
opgehaald door mijn "date". Nadat er foto's 
waren gemaakt en ik m'n polscorsage om had 
gedaan, zijn we naar school vertrokken. Het 
was een fantastische avond.” —Karin in VS

“De school begint om 08.15 uur. Dan word je in "Homeroom" 
verwacht. Hier worden de afwezigheden genoteerd en dreunt de 
"pledge" door de intercom. Iedereen wordt geacht op te staan om 
met de hand op het hart de belofte op te zeggen. Vervolgens klinken 
de mededelingen van de dag door de intercom: vergaderingen van 
alle clubs, sportuitslagen, erkenningen aan bepaalde leerlingen 
en tenslotte word je een fijne dag toegewenst! Iedere dag staat er 
wat anders op het menu, variërend van hamburgers tot vis met de 
gebruikelijke french fries. Aan fantasie hebben de Amerikanen 
geen gebrek als het om de maaltijden gaat.” —Cindy in VS
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LATIJNS-AMERIKA

Nergens kan je beter leren om een versnelling terug te 
schakelen. Wat vandaag niet hoeft, komt morgen wel. Je leert 
een wereldtaal als Spaans of Portugees en haast je hiermee, 
want je gastgezin wil je zo snel mogelijk aan de hele familie 
voorstellen. Familie is zeer belangrijk en het sociale leven loopt 
spontaan zonder drukke agenda’s zoals hier de gewoonte is. 
De economische situatie resulteert in verschillen tussen rijk 
en arm, die vooral zichtbaar zijn in de grootste steden. School 
in Zuid-Amerika is vaak minder veeleisend dan hier, maar dat 
zorgt ervoor dat er meer tijd en aandacht is voor de mensen om 
je heen. 

“Een quinceañera ofwel XV años is een 
traditioneel verjaardagsfeest dat meisjes 
geven als ze 15 worden. Op dit feest 
vieren ze dat het meisje volwassen is en 
wordt haar huwelijkspartner gekozen. 
Natuurlijk is dat laatste gedeelte niet meer 
zo, maar het ritueel is vrijwel hetzelfde!” 
—Lynn in Mexico 

“Ik woon hier nu twee maanden en 
begin al aardig te wennen aan het 
leven. De mensen, het eten, het altijd 
te laat komen en het mañana-idee. De 
afstanden zijn hier super groot, en het 
reizen in de bus is ook een ervaring 
apart!” —Anne in Ecuador

het  
leven heeft er een  

ander tempo 

Argentinië
Brazilië
Chili
Ecuador
Mexico
Paraguay
Uruguay

Wist je dat…

•	 Argentijnen graag zoenen? Zij kussen 
elkaar bijna allemaal op de wang; ook 
de mannen. 

•	 Brazilianen bijna overal een 
tandenborstel en tandpasta 
meenemen en hun tanden poetsen na 
het eten op het werk?

•	 in Chili het gebruikelijk is om een 
meisje voor haar 15de verjaardag een 
gouden juweel te geven?

•	 vele huizen in Uruguay een eigen naam 
hebben?

•	 cavia‘s een echte traditionele 
delicatesse zijn in Ecuador? 
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Azië biedt meer dan alleen yoga, judo en sushi. Dit grote 
continent met haar rijke culturen, verrassende geuren, 
lange geschiedenis en kleurrijke feesten is ideaal voor 
ontdekkers. Ga naar China, Thailand of Japan en leer 
een land kennen waar zoveel anders is dan je gewend 
bent! De cultuur is zo verschillend van onze westerse dat 
je gedwongen wordt  om  de  wereld  vanuit  een heel 
ander perspectief te bekijken. Zonder twijfel zal je nieuwe 
geuren en kleuren ontdekken. En uiteraard zal er ook rijst 
zijn, veel rijst! 

mystiek  
een  

continent  
ontdekkers 

voor  

“Ik heb van theedrinken leren houden. Ik ken de hele thee-ceremonie en mijn gastouders 
zijn trots op me wanneer ik dit uitvoer als we bezoek hebben. Als ik dan afsluit met ‘Qing he 
cha’ (alsjeblieft, drink thee) wordt er altijd breed gelachen en geapplaudisseerd. Iedere 
maandagochtend paraderen we voor school en zingen we het volkslied terwijl de Chinese 
vlag gehesen wordt door studenten uit de derde en laatste klas, gekleed in legeruniform. 
De leraren zien erop toe dat iedereen zijn kin omhoog houdt en uit volle borst meezingt.”   
—Angelo in China

China
India
Indonesië
Japan
Thailand
Vietnam
Zuid-Korea

AZIË
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Wist je dat…

•	 soep in China geen voorgerecht, maar een 
nagerecht is? Het wordt traditioneel op het 
einde van de maaltijd ‘gedronken’.

•	 in Thailand het beleefd is om een paar 
happen van je gerecht te laten staan (anders 
betekent het dat je niet genoeg had).

•	 het Chinese leger  officieel 10 000 duiven 
in dienst heeft om boodschappen te 
verspreiden?

•	 18 seconden de maximale vertraging is die 
een trein in Japan zal hebben?

•	 Zuid-Koreanen geen mes gebruiken 
voor het snijden van voedsel maar een 
voedselschaar?

•	 ?



ga 

Dat Australië veel meer te bieden heeft dan 
kangoeroes, koala’s en Paradise Beach, ontdek 
je als je Down Under gaat. Nieuw-Zeeland is 
dan weer een land met een enorm afwisselende 
natuur. Ze hebben zowel fjorden en gletsjers als 
exotische stranden. Beide landen hebben naast 
de oorspronkelijke inwoners, de Aboriginals en de 
Maori’s, veel inwoners en voorouders uit de hele 
wereld. Dit zal je zowel op straat zien als in de 
gastgezinnen en scholen. Engels is er de voertaal 
en het accent krijg je er gratis bij! 

YFU Nieuw-Zeeland en YFU Australië zijn sinds 
enkele jaren één organisatie. Naar welk land je 
uiteindelijk zal vertrekken is afhankelijk van waar 
YFU een geschikt gastgezin voor jou vindt. Beide 
landen zijn zeker en vast de moeite waard! 

“Op uitwisseling gaan raad ik echt iedereen aan! Wat een geweldig 
mooi land is Australië. Met mijn gastgezin zetten we vaak de ‘barbie’ 
(barbecue) aan en werd de frisdrank uit de ‘esky’ (koelbox) gehaald. 
Op school droeg ik een uniform. Dat was wel even wennen, maar ik heb 
een geweldige tijd gehad!” —Paul in Australië

Wist je dat…

•	 Nieuw-Zeelanders ook wel eens Kiwi’s 
genoemd worden?

•	 Aussies alles een nickname geven? A 
cup of tea=a cuppa, a biscuit=bikkie, 
afternoon =arvo,...

•	 er van de gehele „levende populatie“  
in NZ slechts 5% mens is?

•	 Aussies hun vrienden, en soms zelfs 
vreemden begroeten met „mate“?

•	 er veel mensen buiten de grote steden 
blootsvoets rondlopen (in zowel NZ  
als Australië)?

Australië
Nieuw-Zeeland

OCEANIË
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ga 
down 

underof naar het land
van de 

kiwi’s



Afrika is meer dan safari’s. Naast olifanten, leeuwen en 
zebra’s vind je er ook een rijke diversiteit aan volkeren 
en culturen terug. Anderzijds kent dit continent ook 
grote contrasten die jouw westerse denkbeelden op 
de proef zullen stellen. 

Omdat Zuid-Afrika veel verschillende etnische 
achtergronden kent, is een gemiddeld Zuid-Afrikaans 
gastgezin bijna niet te beschrijven. Veel families 
zijn groot omdat familieleden als ooms, tantes en 
grootouders vaak bij elkaar in één huis wonen. Voor 
vervoer ben je regelmatig afhankelijk van je gastgezin, 
dus houdt er rekening mee dat dit een aanpassing kan 
zijn. 

Dit continent zal je zeker en vast een onvergetelijke 
ervaring geven. Ben jij er klaar voor?

“Elke ochtend staan we om half acht in uniform (inclusief stropdas) 
op school opgesteld in rijen per klas, jongens en meisjes apart 
natuurlijk. Dan controleren ze je nagels en je haar enz. Vervolgens 
ga ik naar de les. Aanstaande vrijdag is er een ‘sokkie sokkie’ 
(schoolfeest), dus voor die tijd moet ik nog even oefenen met 
dansen!”  —Nick in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika 

AFRIKA

“De mensen in Z-Afrika zijn zo vriendelijk, 
ze maken steeds een babbeltje. Ik geniet 
met volle teugen en zie met een bang hart 
de dagen voorbij vliegen.”
—Sofie in Zuid-Afrika

Wist je dat…

•	 er in vele Afrikaanse landen erg 
luid gesproken wordt als teken van 
respect omdat ze niet de indruk 
willen wekken dat ze fluisteren en 
roddelen?

•	 in Zuid-Afrika het verboden is om op 
slechts 2 meter te zitten tegenover 
iemand van het andere geslacht die 
enkel een zwempak aanheeft? 

•	 Zuid-Afrika de meeste officiële talen 
ter wereld heeft: 11?

•	 onbekende mensen er meestal met 
een handdruk begroet worden? 

•	 kip niet gezien wordt als vlees, maar 
als vegetarisch in Zuid-Afrika? 
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ervaar de vele 
contrasten 

van
Zuid-Afrika



schatkist  
een 

verschillen aan 

Oost-Europa heeft een rijke geschiedenis, diverse 
culturen en prachtige tradities die voor de meeste 
mensen nog onbekend zijn.  Veel  van deze landen 
bieden speciale programma’s zoals sport, natuur, 
muziek, catering  en  dans!  Wist je dat Estland een grote 
zang- en danstraditie heeft, dat Litouwers gek zijn op 
basketbal en dat je in Servië een tennisprogramma 
kunt volgen? Ontdek deze prachtige kant van ons 
continent en spreek Ests, Turks of Roemeens!

Wist je dat…

•	 Dracula als held wordt beschouwd in 
Roemenië?

•	 ze in Polen een dag voor het examen niet naar 
de kapper gaan omdat dit ongeluk brengt?

•	 Bulgaren met hun hoofd schudden om “ja” te 
zeggen en als ze knikken “neen” bedoelen?

•	 extreem schommelen een sport is in Estland, 
genaamd Kiiking?

•	 in Slovakije “Ahoj“ gebruikt  wordt bij het 
ontmoeten van mensen maar ook bij feesten? 

“Omdat mijn familie hier van reizen houdt, heb ik al veel 
gezien. Vrijdagmiddag weer (gezellig) met z’n vijven in de 
auto richting Budapest. Best wel krap eigenlijk. Het is zo’n 
twee uur rijden en op de een of andere manier krijgen mijn 
gastbroertjes dan altijd ruzie. Eerst gaan we naar oom 
en tante en daarna naar de flat van mijn ‘neef’ (haha, 
rommel). Ik heb een superfamilie! Dit jaar kan niet lang 
genoeg duren!”  
—Iris in Hongarije

OOST-EUROPA

“De mensen kunnen hier nog goed van "moeder 
natuur" leven en zijn zo zuinig op alles wat eten is 
(daar kunnen wij nog/weer wat van leren!). Bijna 
iedereen heeft een groententuin, appelhof of een stuk 
land in bezit voor het verbouwen van aardappelen, 
groenten, enz. Je ziet de mensen op zondag (dan 
zijn ze vrij) in hun Lada de stad uitrijden om in hun 
tuintjes te gaan werken.”
 —Dieuwke in Letland
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Bulgarije
Estland
Hongarije
Letland
Litouwen
Moldavië

Polen
Roemenië
Servië
Slovakije
Tsjechië
Turkije



zo 
dichtbij en  

heel anders 
toch 

In vergelijking met andere continenten is Europa klein, 
maar toch is er zo’n verscheidenheid aan talen en 
culturen. Van het koude Noorden waar de Kerstman 
verblijft tot het warme Zuiden waar het leven een ander 
tempo heeft. Je hoeft niet naar de andere kant van de 
wereld te reizen om een interessante uitwisseling mee 
te maken! In Europa  vind je regen en zon, warme en 
diepzinnige vriendschappen, wintereten en kruidige 
maaltijden, moderniteit en traditie, …

Wist je dat…

•	 Noren erg vaak ‚mmmm‘ gebruiken als                          
antwoord of conversatievuller?

•	 bijna alle Finse huizen een sauna hebben? 
•	 je naast Frankrijk ook in Zwitserland en Wallonië 

Frans kan leren?
•	 in bepaalde regio‘s in Duitsland het verboden is bij 

wet om te dansen op Goede Vrijdag?
•	 de Ierse taal niet over ‚yes‘ of ‚no‘ beschikt? 

Denemarken 
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland 
Italië
Oostenrijk
Verenigd Koninkrijk

“Vandaag heb ik weer iets typisch Frans ontdekt: de 
‘Père Cent’ traditie, een versie van onze „100 dagen“. 
De leerlingen verkleden zich zo gek mogelijk; iedereen 
doet waar hij zin in heeft. Paashazen, kerstmannen 
en figuren waarvan ik het bestaan niet eens wist, 
liepen vandaag rond. De in maffe kostums gehulde 
leerlingen vragen geld aan voorbijgangers, om later 
een goed feest te organiseren.” —Bo in Frankrijk

WEST-EUROPA

“Als je op uitwisseling wil, denk je meestal aan een ander 
werelddeel dat je wilt leren kennen. Maar hoe sneller de 
tijd hier voorbij gaat, des te blijer ik ben dat ik maar 500 
kilometer verderop zit. Nu kan ik in een vakantie gewoon 
even mijn gastfamilie opzoeken. Daar verheug ik me nu 
al heel erg op!” —Roosje in Duitsland
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Prijs vertrek zomer 2019 
    Land         Prijs         Duur          Aankomst        Leeftijds-            Bijzonderheden
                        (€)                              Terugkeer        criteria                                                                              

Argenti-
nië

7350/7550 sem/jaar 16/8/19 -
17/1/20 of 23/6/20 

13/8/01 - 14/1/05
12/8/00 - 15/8/03 
(combo)

-Jaarprogramma combo 
mogelijk: secundair + college

Austra-
lië/NZ

9950/10 
950

sem/jaar 13/7/19 - 7/12/19 
of 24/4/20

13/4/02 - 13/7/04 -Combinatieprogramma mogelijk
-Gedeeltelijke vergoeding GG in NZ

Brazilië 7350/7600 sem/jaar 8/8/19 -
7/1/20 of 6/7/20

1/8/01 - 30/7/04

Bulgarije 4800 jaar 11/8/19 - YES 30/8/01 - 1/8/04 -Min. 2 jaar Engels, Duits of Russisch
Canada 9300

11 600
16 575

sem
sem tuition 
jaar tuition

6/9/19 - 3/2/20
6/9/19 - 4/2/20
6/9/19 - 2/7/20

1/9/01 - 31/8/04 -Min. 2 jaar Engels + ELTIS-test vereist
-Franstalig programma mogelijk
-Tuition: niet gesubsidieerd

Chili 7850 sem/jaar 24/7/19 - 
3/1/20 of 24/6/20

1/8/01 - 31/7/04

China 7850 sem/jaar 21/8/19 -
26/1/20 of 
28/6/20 

31/9/01 - 31/7/04 -Min. 160 uren Chinese taalles vereist
-Min. 200 (score) op ELTIS-test
-Verplichte taalcursus 1 week (niet in-
begrepen in prijs)

Dene-
marken

6250 sem/jaar 28/7/19 -
28/12/19 of YES

1/8/01 - 26/7/04

Duits-
land

5950 
5950/6850

trim/
sem/jaar

11-25/8/19 - 
29/11/19 
of  8/1/20 of  YES 

1/4/01 - 1/8/04 -Min. 200 op ELTIS-test vereist
-Onvoldoende: verplichte taalcursus
-Optie: taallessen

Ecuador 7150/7600 sem/jaar 22/8/19 - 
22/1/20 of 27/6/20

27/2/01 - 29/6/04

Estland 5650 jaar 16/8/19 - YES 14/2/01 - 15/8/04 -Goede kennis Engels verwacht
Finland 5850/6350 sem/jaar 7/8/19 - 

6/1/20 of YES
1/1/02 - 31/12/03 -Goede kennis Engels verplicht (min. 4 

schooljaren)
Frankrijk 6350/6900 sem/jaar 28/8/19 - 

25/1/20 of YES
1/7/02 - 29/8/04 -Min. 2 schooljaren Frans vereist

-Taaltest minstens niveau A1 
-Onvoldoende: verplichte taalcursus

Honga-
rije

4950/5250 sem/jaar 21/8/19
18/1/20 of YES

1/1/02 - 30/12/04 -Min. 4 schooljaren Engels vereist
-Taaloriëntatie bij aankomst

Ierland 9225
9425/ 
10 775

trim/
sem/jaar

23/8/19 - 14/12/19 
of 25/1/20 of 
30/5/20

2/9/00 - 31/8/06 -Min. 4 schooljaren Engels vereist

India 7350 sem/jaar 12/7/19 - 
31/3/20 of 10/5/20

1/8/00 - 1/7/03 -Extra optie sociaal cultureel 
vrijwilligerswerk in laatste maand

Indone-
sië

6700 jaar 6/7/19 - 27/6/20 6/7/02 - 6/1/04 -Taaltraining bij aankomst

Italië 4650
5650/6150

trim/
sem/jaar

5/9/19 - 28/11/19 
of 23/01/20 of 
27/6/20

1/1/02 - 1/9/05 -Met partnerorganisatie
-Basiskennis Engels én min. 1 jaar 
Italiaans verwacht

Japan 7700 sem 20/8/19 - 6/1/20 2/4/02 - 1/4/04 -Basiskennis Japans vereist
-Taaltraining doorheen uitwisseling
-Vroege deadline dossier (31 oktober)! 

Korea 8750 sem 17/8/19 - 4/1/20 1/3/2 - 2/3/04 -Min. 150u taalles vereist

Schoolprogramma‘s
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Argenti-
nië

7350/7550 sem/jaar 16/8/19 -
17/1/20 of 23/6/20 

13/8/01 - 14/1/05
12/8/00 - 15/8/03 
(combo)

-Jaarprogramma combo 
mogelijk: secundair + college

Austra-
lië/NZ

9950/10 
950

sem/jaar 13/7/19 - 7/12/19 
of 24/4/20

13/4/02 - 13/7/04 -Combinatieprogramma mogelijk
-Gedeeltelijke vergoeding GG in NZ

Brazilië 7350/7600 sem/jaar 8/8/19 -
7/1/20 of 6/7/20

1/8/01 - 30/7/04

Bulgarije 4800 jaar 11/8/19 - YES 30/8/01 - 1/8/04 -Min. 2 jaar Engels, Duits of Russisch
Canada 9300

11 600
16 575

sem
sem tuition 
jaar tuition

6/9/19 - 3/2/20
6/9/19 - 4/2/20
6/9/19 - 2/7/20

1/9/01 - 31/8/04 -Min. 2 jaar Engels + ELTIS-test vereist
-Franstalig programma mogelijk
-Tuition: niet gesubsidieerd

Chili 7850 sem/jaar 24/7/19 - 
3/1/20 of 24/6/20

1/8/01 - 31/7/04

China 7850 sem/jaar 21/8/19 -
26/1/20 of 
28/6/20 

31/9/01 - 31/7/04 -Min. 160 uren Chinese taalles vereist
-Min. 200 (score) op ELTIS-test
-Verplichte taalcursus 1 week (niet in-
begrepen in prijs)

Dene-
marken

6250 sem/jaar 28/7/19 -
28/12/19 of YES

1/8/01 - 26/7/04

Duits-
land

5950 
5950/6850

trim/
sem/jaar

11-25/8/19 - 
29/11/19 
of  8/1/20 of  YES 

1/4/01 - 1/8/04 -Min. 200 op ELTIS-test vereist
-Onvoldoende: verplichte taalcursus
-Optie: taallessen

Ecuador 7150/7600 sem/jaar 22/8/19 - 
22/1/20 of 27/6/20

27/2/01 - 29/6/04

Estland 5650 jaar 16/8/19 - YES 14/2/01 - 15/8/04 -Goede kennis Engels verwacht
Finland 5850/6350 sem/jaar 7/8/19 - 

6/1/20 of YES
1/1/02 - 31/12/03 -Goede kennis Engels verplicht (min. 4 

schooljaren)
Frankrijk 6350/6900 sem/jaar 28/8/19 - 

25/1/20 of YES
1/7/02 - 29/8/04 -Min. 2 schooljaren Frans vereist

-Taaltest minstens niveau A1 
-Onvoldoende: verplichte taalcursus

Honga-
rije

4950/5250 sem/jaar 21/8/19
18/1/20 of YES

1/1/02 - 30/12/04 -Min. 4 schooljaren Engels vereist
-Taaloriëntatie bij aankomst

Ierland 9225
9425/ 
10 775

trim/
sem/jaar

23/8/19 - 14/12/19 
of 25/1/20 of 
30/5/20

2/9/00 - 31/8/06 -Min. 4 schooljaren Engels vereist

India 7350 sem/jaar 12/7/19 - 
31/3/20 of 10/5/20

1/8/00 - 1/7/03 -Extra optie sociaal cultureel 
vrijwilligerswerk in laatste maand

Indone-
sië

6700 jaar 6/7/19 - 27/6/20 6/7/02 - 6/1/04 -Taaltraining bij aankomst

Italië 4650
5650/6150

trim/
sem/jaar

5/9/19 - 28/11/19 
of 23/01/20 of 
27/6/20

1/1/02 - 1/9/05 -Met partnerorganisatie
-Basiskennis Engels én min. 1 jaar 
Italiaans verwacht

Japan 7700 sem 20/8/19 - 6/1/20 2/4/02 - 1/4/04 -Basiskennis Japans vereist
-Taaltraining doorheen uitwisseling
-Vroege deadline dossier (31 oktober)! 

Korea 8750 sem 17/8/19 - 4/1/20 1/3/2 - 2/3/04 -Min. 150u taalles vereist sem= semester
trim= trimester

VM= voormiddag
NM= namiddag
GG= gastgezin

Letland 5400 jaar 28/8/19 - YES 1/9/01 - 1/8/04 -Basiskennis Engels vereist

Litouwen 5100/5400 sem/jaar 21/8/19 -
1/2/20 of YES

1/1/02 - 1/9/04

Mexico 6800 sem/jaar 7/8/19 - 
10/1/20 of 25/6/20

31/1/01 - 30/7/04 -Basiskennis Spaans welkom

Moldavië Vraag kantoor voor meer info
Oostenrijk 6050/6400 sem/jaar 31/8/19 - 

8/2/20 of  YES
1/3/02 - 31/1/04

Paraguay 7650/7750 sem/jaar 5/7/19 - 
4/1/20 of 6/6/20

30/6/01 - 31/7/04 -Basiskennis Engels vereist

Polen 5600/5800 sem/jaar 20/8/19 -
20/1/20 of YES

1/9/01 - 31/8/04

Roemenië 5300/5500 sem/jaar 23/8/19 -
11/1/20 of YES

1/10/01 - 31/7/04

Servië 4250 
5550/5800

trim/
sem/jaar

25/8/19 - 21/11/19 of  
26/1/20 of  24/6/20

1/8/01 - 1/8/04 -Basiskennis Engels vereist

Slovakije 4850/5150 sem/jaar 22/8/19 - 
2/2/20 of YES

1/12/01 - 1/8/04 -Basiskennis Engels vereist

Thailand 5700/6300 sem/jaar 19/6/19 - 
20/12/19 of 17/4/20

1/7/01 - 30/6/04

Tsjechië 5250/5450 sem/jaar 29/8/19 - 30/1/20 of 
YES

30/1/01 - 31/7/04 -Engels schoolprogramma mogelijk
-Engelse school in Praag mogelijk
- Vocational school mogelijk (praktijk)
-Optionele taalcursus mogelijk

Turkije 4000 /6100 trim/jaar 5/9/19 - 
5/12/19 of YES

31/3/02 - 30/8/05
30/11/01 -31/8/04 
(trim)

-Goede kennis Engels verplicht (mins-
tens 4 jaar taalstudies)

Uruguay 7700/8200 sem/jaar 15/8/19 - 
31/1/20 of 9/7/20

1/4/01 - 31/7/04 -Basiskennis Engels vereist
-Spaanse cursus inbegrepen
-Optie intensieve taalcursus

Verenigd 
Koninkrijk

9145
9245 /10 245

trim/
sem/jaar

23/8/19 - 14/12/19 of
25/1/20 of 6/6/20

2/9/00 - 31/8/04 -Engels 4 jaar taalstudies
-In geval van Brexit kan prijs 
aangepast worden

Verenigde 
Staten

9750/
10 050

sem/jaar vertrek tussen 25/7 
en 1/9 tot
30/1/20 of 30/6/20

31/1/01- 30/6/04 -Min. 200 op ELTIS-test Engels

Vietnam 7100/7650 sem/jaar 12/819 - 13/1/20 of 
1/6/20

30/9/01 - 1/1/04 -Goede kennis Engels verwacht

Wallonië 3550
3900/4300

trim/
sem/jaar

24/8/19 - 2/1/20 of
1/2/20 of YES

31/12/00 - 1/2/04 -Min. niveau A1 taaltest Frans

Zuid-Afrika 6900/7300 sem/jaar 24/8/19 - 
18/1/20 of 20/6/20

1/8/02 - 7/8/04

Zwitserland 6500 jaar 11 of 18/8/19 - YES 1/3/01 - 1/9/03 -Keuze Frans of Duits

week=w
maand=m        
min= minimum

Aanvaarden geen 
afgestudeerden

 Wintervertrek mogelijk

Argentinië       
Brazilië           
Canada             
Chili                     
Duitsland   
Ecuador       

        
Estland 
Finland
Frankrijk
Hongarije 
Japan                      

Litouwen 

Afkortingen

Indonesië
Japan
Litouwen

Mexico
Paraguay 
Servië
Turkije 
VS
UK + Ierland
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Uruguay
Zuid-Afrika
        
          

Polen
Zuid-Afrika
Zuid-Korea

Vertrek- en aankomstdagen onder voorbehoud: mogelijk kleine wijzigingen.

YES= Young Europe-
ans‘ seminar in Berlijn 
(24-28 juni 2019)



Chili
muziek

8650 sem/jaar 24/7/19 -
3/1/20 of 
24/6/20 

1/8/01 - 31/7/04 -VM: gewone lessen, NM: muziek

Denemarken
muziek

10 250 jaar 28/7/19 - YES 1/8/01 - 26/7/04 -Internaat, weekend in gastgezin
-Klassieke muziek

Estland
muziek
kunst
natuur
film & media
theater

6550
6950
6550
6550
6550

jaar 16/8/19 - YES 14/2/01 - 15/8/04 -Muziek: voltijds muziekschool of NM
-Kunst: minstens 10u/week 
-Natuur: 1 trip per maand
-Film & media: Gewone school, focus op 
film 
-Theater: Gewone school + naschoolse 
theateractiviteiten 

Hongarije
muziek
sport
catering

5450
5100/6400
6050

jaar
sem/jaar
jaar

21/8/19 -
18/1/20 of YES

1/1/02 - 30/12/04 -Muziek: voltijdse muziekschool 
-Sport: waterpolo, paardrijden, dansen, 
voetbal,...
-Catering: kokschool + werk in resto of 
hotel

Letland
muziek
kunst
ballet

6400 jaar 28/8/19 - YES 1/9/01 - 1/8/04 -Muziek: Voltijdse muziekschool of na-
schoolse muziekschool
-Kunst: Voltijdse kunstschool of na-
schoolse kunstschool
-Ballet: 2 à 3x/week in professionale 
balletschool 

Litouwen
basket
basketfan

6300/7200
5350/5700

sem/jaar 21/8/19 -
1/2/20 of YES

1/1/02 - 1/9/04 -Basketbal: afhankelijk van niveau in 
schoolteam geplaatst
-Basketfan: fanclub en wedstrijden 
bijwonen

Servië
sport

6050/6800 sem/jaar 25/8/19 - 
26/1/20 of  YES

1/8/01 - 1/8/04 -Sport: naar keuze

Tsjechië
muziek
dans
sport

5550/5950
5500/5800
5650/6050

sem/jaar
sem/jaar

29/8/19 - 
30/1/20 of YES

31/1/01 - 31/7/04 -Muziek: VM gewone lessen, NM muziek
-Dans: avondlessen (mix van stijlen)
-Sport: voetbal, ijshockey, atletiek, ten-
nis,...

Brazilië 4550 5w 20/6/19 - 29/7/19 10/6/01 - 20/6/03

China 4150 3w 13/7/19 - 3/8/19 1/7/01 - 30/6/04 -Een min. aantal inschrijvingen nodig 
-Martial arts, kalligrafie, Chinese basis-
les,... inbegrepen.

Duitsland 2900 4w 1/7/19 - 4/8/19 1/4/01 - 30/12/04
Ecuador 3750 6w 27/6/19- 8/8/19 27/1/01 - 27/5/04 -18u taalles inbegrepen

-Optionele trips beschikbaar
Frankrijk 2550 2w 29/6/19 - 15/7/19 15/7/01 - 14/6/04 -Basiskennis Frans vereist

Griekenland 2750/2650 3w/5w 1/7/19 - 21/7/19 of  
4/8/19

15 tot 18j -Aantal trips inbegrepen
-bij 3 weken: optionele trip 

Indonesië 3650 8w 15/6/19 - 18/8/19 15/6/02 - 15/12/03 -Optionele trips beschikbaar
-School

Japan 4300 4w 3/7/19 - 10/8/19 2/4/02 - 1/4/04 -School

Letland 2600 5w 28/6/19 - 2/8/19 1/7/01 - 30/6/04 -Russische taalstudie mogelijk

Roemenië 2600 4w 22/6/19 - 27/7/19 1/6/01 - 31/5/04 -Trip Zwarte Zee inbegrepen

Speciale schoolprogramma‘s

Cultuurbaden
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   Blauw= kennis/ervaring vereist       Roze=motivatie is voldoende, via gesprek en/of brief



Chili
muziek

8650 sem/jaar 24/7/19 -
3/1/20 of 
24/6/20 

1/8/01 - 31/7/04 -VM: gewone lessen, NM: muziek

Denemarken
muziek

10 250 jaar 28/7/19 - YES 1/8/01 - 26/7/04 -Internaat, weekend in gastgezin
-Klassieke muziek

Estland
muziek
kunst
natuur
film & media
theater

6550
6950
6550
6550
6550

jaar 16/8/19 - YES 14/2/01 - 15/8/04 -Muziek: voltijds muziekschool of NM
-Kunst: minstens 10u/week 
-Natuur: 1 trip per maand
-Film & media: Gewone school, focus op 
film 
-Theater: Gewone school + naschoolse 
theateractiviteiten 

Hongarije
muziek
sport
catering

5450
5100/6400
6050

jaar
sem/jaar
jaar

21/8/19 -
18/1/20 of YES

1/1/02 - 30/12/04 -Muziek: voltijdse muziekschool 
-Sport: waterpolo, paardrijden, dansen, 
voetbal,...
-Catering: kokschool + werk in resto of 
hotel

Letland
muziek
kunst
ballet

6400 jaar 28/8/19 - YES 1/9/01 - 1/8/04 -Muziek: Voltijdse muziekschool of na-
schoolse muziekschool
-Kunst: Voltijdse kunstschool of na-
schoolse kunstschool
-Ballet: 2 à 3x/week in professionale 
balletschool 

Litouwen
basket
basketfan

6300/7200
5350/5700

sem/jaar 21/8/19 -
1/2/20 of YES

1/1/02 - 1/9/04 -Basketbal: afhankelijk van niveau in 
schoolteam geplaatst
-Basketfan: fanclub en wedstrijden 
bijwonen

Servië
sport

6050/6800 sem/jaar 25/8/19 - 
26/1/20 of  YES

1/8/01 - 1/8/04 -Sport: naar keuze

Tsjechië
muziek
dans
sport

5550/5950
5500/5800
5650/6050

sem/jaar
sem/jaar

29/8/19 - 
30/1/20 of YES

31/1/01 - 31/7/04 -Muziek: VM gewone lessen, NM muziek
-Dans: avondlessen (mix van stijlen)
-Sport: voetbal, ijshockey, atletiek, ten-
nis,...

Argentinië 4550 2m 17/6/19 
-21/8/19

31/7/00 - 15/7/04 -Middelbare school
-Taalles in professionele taalschool

Frankrijk Contacteer kantoor 1-4w hele jaar door 14-26 jaar -Zie pagina 7 voor meer info

Malta Contacteer kantoor 1-4w hele jaar door 13-17 jaar -Zie pagina 7 voor meer info

Spanje Contacteer kantoor vanaf 2w hele jaar door -Op aanvraag meer info

Servië 3550 6,5w 14/7/19 - 25/8/19 31/7/00 - 1/7/05 -Programma gaat in 3 landen door: Servië, Bul-
garije en Roemenië 

Thailand 3300 6w 19/6/19 - 1/8/19 1/7/01 - 30/6/04 -School
Turkije 2950 6w 24/6/19 - 5/8/19 31/3/01 - 29/8/04
Uruguay 4550 6w 28/6/19 - 8/8/19 1/4/01 - 1/7/04 -5 w intensieve taalles inbegrepen
VS 3600 2w 20/7/19 - 4/8/19 20/7/00 - 20/7/07 -Focus op verschillende mogelijkheden: poli-

tiek, STEM (science, technology engineering and 
math), college visits

Zuid-Korea 5350 4w 6/7/19 - 4/8/19 1/3/02- 2/3/04 -9u taalles inbegrepen

Ecuador 7150 5m 22/8/19 - 22/1/20 1/8/98 - 1/2/02 -Sociaal werk met kinderen 
-90u taalles inbegrepen
-Verblijf in GG

Frankrijk Contacteer 
kantoor

2-12w hele jaar door 18-26 jaar -Bedrijven, non-profit... Sector op aanvraag
-Verblijf in GG

Paraguay 4950
5150
6950
7550

2m
3m
6,5m
11m

30/8/19 - 2/11/19 of 
30/11/19 of 14/3/20 
of  1/8/20

1/9/94 - 1/9/01 -Opties: met kinderen, huizenbouw, techno-
logie, mensenrechten, toerisme, gezondheid 
-Verblijf in GG

Spanje Contacteer 
kantoor

1-6m hele jaar door 18+ -Opties: educatie, sociaal werk, milieu
-Gedeelde accommodatie of in betaald GG

Thailand 6650 10m 19/6/19 - 17/4/20 1/6/97 - 31/5/01 -School, hotel, ziekenhuis, boerderijwerk of 
community service.
-30u taalles inbegrepen
-Verblijf in GG of eigen woonplaats

Zuid-Afrika 4750
5650

3m
6m

24/8/19 - 30/11/19 
of 28/2/20

1/8/94 - 1/8/01 -Kinderweeshuis in Durbanville
-Verblijf op project zelf

Vietnam 6600
7650

5m
10m

12/8/19 - 13/1/20 of 
1/6/20

31/12/96 - 
1/8/01

-Engelse les op school of in taalcentra

China
Chinees
bachelor
master

8650
8850
9950

jaar 21/8/19 - 28/6/20 31/7/89 - 31/7/01 -Verblijfplaats op de universiteitscampus 
-Diverse keuze richtingen

Ecuador
toerisme

7800
8650

sem/jaar 9/10/19 - 20/3/20 of 
14/8/20

1/1/00 - 1/1/02

Litouwen
basketbal

9300 trim/sem 21/8/19 - 1/2/20 of 
1/05/20

1/8/98 - 1/8/01 -Enkel voor jongens
-Verblijfplaats op de universiteitscampus 
& in het weekend/met vakanties GG

VS 13 350
18 150
15 200
22 000

sem/GG 
jaar/GG
sem/dorm
jaar/dorm

(1/8 - 31/8/19) - 

(1/1/20- 31/1/20) of 
(1/6/20 - 30/6/20)

31/7/94 - 31/7/02

Collegeprogramma‘s

Vrijwilligerswerk

Taalbaden
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Toelatingscriteria
Uitsluitend in overleg met je YFU-gastland kun je geaccepteerd worden in geval van:
leerproblemen, een fysieke of mentale beperking, een chronische ziekte of ernstige allergieën.

Bij inschrijvingen peilen we naar deze elementen. Vermeld zeker als er mentale en/of fysieke problemen zijn. Ieder land 
hanteert namelijk verschillende voorwaarden. Heb je in de twee jaar voor je inschrijving pyschologische begeleiding 
gehad? Dan kun je alleen op aanvraag aanvaard worden. 

Schoolresultaten
Voor bepaalde landen is het belangrijk om goede schoolresultaten te behalen. Bij de inschrijving is het zeker belangrijk 
te vermelden of je onvoldoendes hebt. 

Uitzonderingen
Uitzonderingen (denk bijvoorbeeld aan leeftijdsvoorwaarden of afgestudeerd zijn) moeten individueel worden 
aangevraagd in het betreffende gastland.

Autorijden
Autorijden mag enkel als je deelneemt aan het Community College Programma in de VS.  Sluit hiervoor wel zelf een 
verzekering af. 

Betaling
Na acceptatie ontvang je van YFU de financiële overeenkomst. Deze stelt de betalingstermijnen vast. De eerste betaling
bedraagt steeds 10% van de programmaprijs.  Voor interne YFU-programma‘s zal het resterende bedrag in 3 betaal-
termijnen van 30 % doorgaan. Voor programma‘s met andere partners gelden aangepaste betalingstermijnen.

Annulering
Als je (om welke reden dan ook) annuleert, wordt het inschrijfgeld ingehouden. Andere kosten worden door YFU 
ingehouden, of in rekening gebracht, bijvoorbeeld voor interne YFU-programma‘s 2019-2020 met vertrek in de zomer 
2019:  
na inzenden van het dossier 
na 1 maart 2019               
na 15 april 2019               
vanaf 1 juni 2019                            +  eventuele niet-recupereerbare reiskosten en verzekeringskosten
vanaf 2 weken voor vertrek 
Voor programma‘s met vertrek op andere momenten en voor programma‘s met externe partners gelden andere data 
en/of percentages, na te vragen op kantoor.
                                                                                           
Voor programma‘s met andere YFU-partners kan je voor een bijzondere annuleringsregeling kiezen. De kosten 
hiervoor bedragen 4,5 % van de programmaprijs. Deze regeling zorgt ervoor dat je bij annulatie wegens specifieke 
gebeurtenissen de reeds betaalde programmakosten (behalve de bijdrage van 4,5%) terugbetaald krijgt. Voor onze 
andere programma‘s kan er geopteerd worden voor een annulatieverzekering (premie bedraagt ca 5,8%, maximaal 
€10.000 te verzekeren).

Kinderbijslag
Vertrek je naar het buitenland maar blijf je ingeschreven in je Belgische school, dan behoud je je recht op 
kinderbijslag. De school gaat akkoord met de afgesproken periode in het buitenland en de inschrijving van de leerling 
in de school is voldoende om ontvangst van de kinderbijslag te garanderen. Doorgaans moet YFU een deelnameattest 
bezorgen aan de school. Vraag hiernaar indien nodig.

Wanneer je niet langer bent ingeschreven in een Belgische school verandert de situatie. Dan moet je aan de 
dienst die je kinderbijslag uitbetaalt, bewijzen dat je school loopt in een ander land. Het document, dat verschilt per 
bestemming, dient door zowel de ouders als door de  buitenlandse school te worden ingevuld. 

Aangezien de deelnemer tijdens een vrijwilligersprogramma in het buitenland niet ingeschreven zal zijn in een 
onderwijsinstelling, zal het recht op kinderbijslag gedurende deze periode vervallen. Ben je bij de VDAB ingeschreven 
als werkzoekende in de beroepsinschakelingstijd, dan krijg je in principe kinderbijslag tot je 25 jaar wordt. 
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Voorwaarden en praktische zaken 

10%
20%
30%
40%
80%



Maar aangezien je je in het buitenland bevindt, ben je niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en vervalt dit recht. De 
enige mogelijkheid om eventueel kinderbijslag te ontvangen, is wanneer je de volgende 2 zaken verkrijgt: 1. Een toestem-
ming van de RVA om een ‘opleidingsperiode in het buitenland te laten meetellen als beroepsinschakelingstijd’. 2. Een 
afwijking van de minister van Sociale Zaken om de kinderbijslag te ontvangen terwijl je in het buitenland verblijft. 

Beurzen en korting
Voor de basisprogramma‘s in Oost-Europa bieden wij een korting aan van €1000. Wij geven beurzen van €500 aan 
studenten waarvan de ouders een op jaarbasis gemeenschappelijk belastbaar inkomen hebben lager dan €42000. Dit 
dient aangetoont te worden door middel van het recentste aanslagbiljet.  

Verzekering
Alle programma‘s buiten Europa langer dan 3 maanden zijn inclusief verzekering (reisbijstand, ziektekosten, burgerlijke 
aansprakelijkheid). Voor de rest van de programma‘s dien je zelf een basisziekteverzekering in orde te brengen. YFU kan 
een extra verzekering aanbieden. Vraag het kantoor voor meer info. 

Visum
Studenten ingeschreven voor een programma binnen Europa moeten geen internationaal paspoort of visum aanvragen. 
Hoogstwaarschijnlijk moeten zij wel een verblijfsvergunning aanvragen en zijn daar documenten voor nodig. Als je wel 
een visum nodig hebt, verkrijg je de nodige documenten en instructies van ons. Voor de persoonlijke documenten zorg 
je zelf via de betreffende instanties. Het indienen van de volledige visumaanvraag is jouw verantwoordelijkheid. Alle 
verblijfsvergunnings- of visumkosten zijn niet inbegrepen in de programmaprijs. 

Tijdelijk verblijf buitenland
Enkel als de jongere voor langer dan 3 maanden in het buitenland zal verblijven dient hij/zij zich bij de gemeente aan te 
geven als tijdelijke afwezige. Als tijdelijke afwezige blijft men officieel in België ingeschreven maar is de gemeente op de 
hoogte van het tijdelijk verblijf in het buitenland. Tijdelijke afwezigheid is beperkt tot maximum één jaar, voor studenten 
tot de duur van hun studies. 
 
Vaccinaties
YFU geeft informatie over de voor het betreffende gastland vereiste vaccinaties. De kosten van de vaccinaties zijn voor 
jouw rekening. 

Plaatsing
Een plaatsing bij een gastgezin hangt van een heleboel factoren af. Zodoende kunnen er op voorhand geen uitspraken 
worden gedaan over de regio, gezinssamenstelling of tijdstip van plaatsing. Ten laatste 2 weken voor vertrek moet 
iedereen geplaatst zijn. Indien omwille van onvoorziene omstandigheden de plaatsing niet volbracht wordt voor vertrek,  
kan vertrek uitgesteld worden of heoriëntering naar een andere bestemming bekeken worden. 

Reisdata
De reisdata zijn afhankelijk van wanneer het uitwisselingsprogramma begint en eindigt (dat verschilt per land) en van de 
mogelijkheden bij luchtvaartmaatschappijen. YFU stelt reisdata en plaats van vertrek en/of aankomst vast, waar 
normaal gesproken niet van wordt afgeweken. Bij goede redenen kunnen wij om toestemming vragen aan het gastland 
om deze te wijzigen. 

Inbegrepen in prijs 
-Voorbereiding en informatievoorziening deelnemers waaronder interview en 2 voorbereidingsweekends
-Kosten van plaatsing in gastgezin/school/college of op vrijwilligersproject
-Screening gastgezinnen
-Eventuele taaltest
-Luchthavenbegeleiding bij vertrek en aankomst 
-Reiskosten naar/van het gastland en naar/van het gastgezin binnen het gastland, eventuele overplaatsing gastgezin
-3 maaltijden per dag in gastgezin
-Oriëntatie en evaluatiebijeenkomst(en) in gastland
-Ondersteuning van deelnemer ter plaatse door een persoonlijk counselor
-Bijeenkomsten van ouders in Vlaanderen
-24/24u noodcontact
-Vierdaags YES-seminar in Duitsland bij Europese jaarprogramma‘s 
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Wat leerde ik van deze ervaring? 
Waarschijnlijk ken je de stereotiepe eigenschappen die je als uitwisselingsstudent leert zoals zelfstandigheid en het 
verwerven van een open geest. Als uitwisselingsstudent  heb ik dat zeker geleerd, maar ik heb ook ondervonden dat het 
in je gastland, waar alles onbekend is, net eenvoudiger is om uit je comfortzone te stappen. Dingen waar ik vroeger 
bang voor was omdat ze ‘nieuw en anders’ waren, deed ik in Zweden wel. Alles was sowieso ongewoon, dus stond ik 
bij al die dingen niet stil. Je hebt daar geen comfortzone, dus kan je je er ook niet in terugtrekken. In België zou ik er 
nooit op gekomen zijn om in mijn eentje naar de andere kant van het land met de trein te reizen. In Zweden deed ik dat 
gewoon. Ik stond er niet eens bij stil dat ik eigenlijk niet graag alleen reis. Nu weet ik dat ik alles gewoon moet doen 
zonder me veel zorgen te maken. Ik voel me daarom meer vrij. Silke, 2015-2016, Zweden

                       Wat betekende mijn uitwisseling voor de toekomst?
Mijn gastmama was pedagoge  en mede door te zien wat zij deed, was ik verkocht en ben ik na thuiskomst zelf 
pedagogische wetenschappen gaan studeren. Lies- 2010/2011 -Argentinië

Ik werk als Marketing Manager op Europees vlak en hou ervan om internationaal te werken. En die openheid naar 
andere culturen en talen wil ik ook aanleren aan mijn eigen kinderen. Ik woon nu ook met mijn gezin in Parijs, maar 
praat Nederlands met mijn kinderen zodat ze toch al twee talen beheersen. Ook mijn kindjes vinden het geweldig om 
naar hun Venezolaanse familie af te reizen en de jongste van 7 jaar vraagt nog vaak wanneer ze nog eens naar pedro 
Pablo of hun “abuela” gaan. Els- 1997/1998 -Venezuela

Ik sta sneller open voor nieuwkomers in België. Ik kijk ook met andere ogen naar deze mensen toe en hun situatie. Denk 
maar aan de vluchtelingenproblematiek. Ik kan mij inbeelden hoe het voelt voor die mensen om terecht te komen in een 
land waar je de taal niet spreekt en niet weet hoe het zal lopen. Lies- 2010/2011 -Argentinië

Ik heb  uiteindelijk verder gestudeerd in de VS, heb er mijn vrouw leren kennen en woon nu nog in Amerika! 
Koenraad- 1984/1985 -USA

Ik wil volgend jaar op Erasmus gaan naar China. Ik denk dat als ik niet op uitwisseling was geweest naar Ecuador dat ik 
het niet zou durven om naar China te gaan omdat het heel ver en exotisch is voor mij. Een paar van mijn beste vrienden 
die ik gemaakt heb in mijn leven heb ik te danken aan YFU. Boen Wie- 2013/2014 -Ecuador  

                         Tips
Houd een dagboek bij. Een dagboek helpt goed om 
gevoelens neer te schrijven en zo bepaalde dingen van je 
te kunnen afschudden. En als er problemen zijn, wees niet
bang om die te communiceren met anderen. Laat het niet
te lang aanslepen, want dan kan het wel eens ontploffen.
En als je deze mogelijkheid hebt om het te doen: niet 
twijfelen en GAAN. Koenraad- 1984/1985 -USA

Wees niet bang om een andere taal te leren. Die ervaring is gewoon uniek en het ligt aan jezelf om het waardevol te 
maken. Je moet alles proberen met vallen en opstaan en je loopt wel eens een blauwtje. Dat jaar moet je echt te baat 
nemen om er het maximale uit te halen ook al zit je in een omgeving die niet meteen de jouwe is. Je moet uit je schulp 
kruipen en je aanpassen en vooral niet te kritisch zijn. Een succesvol jaar is niet alleen de kansen die je daar ter plekke 
krijgt, maar je moet de kansen ook zelf nemen. Net zoals ik drama ben gaan volgen ook al ben ik helemaal geen acteur 
of artistiek aangelegd. Dus, grijp alle opportuniteiten, ook diegene die je misschien in de eerste plaats niet ziet zitten. 
En vooral het is een ervaring van geven en nemen. Alain- 1983/1984 -USA
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Wij bieden  

•	Ruime	keuze	uit	meer	dan	40	landen
		•	Zekerheid over je landenkeuze, jij beslist!

  •	Een persoonlijke benadering, met aandacht voor jou als individu 
		•	Een uitstekende voorbereiding en verantwoorde ondersteuning van 

jou én jouw ouders
		•	Een	zorgvuldige	selectie	van	gastgezinnen	in	de	gehele	wereld

  •	Een veilige, stimulerende omgeving waarin je op onderzoek gaat
 en verschillende culturen beter leert begrijpen

  •	Een wereldwijd netwerk van professionele stafmedewerkers 
en enthousiaste, goed getrainde 

     vrijwilligers die in jouw belang zullen handelen
		•	Een	individuele,	persoonlijke	counselor	in	je	gastland

  •	Een noodcontactnummer zowel in je thuisland als in je gastland 
dat 7/7d en 24/24u beschikbaar is

		•	Een evaluatie na terugkomst en toegang 
tot een levenslang internationaal netwerk.

Naast de vrijwilligers, staat ook 
het kantoorteam steeds paraat 
om te helpen. Zowel gastgezinnen, 
zendgezinnen en studenten worden 
op  professionele én persoonlijke 
wijze geïnformeerd en begeleid. 
Aan enthousiasme en liefde voor 
YFU geen gebrek!   

kies  
YFU? 

Waarom  
 je voor  

 AL RUIM 60 JAAR IS YFU DE SPECIALIST 
IN INTERNATIONALE UITWISSELINGSPROGRAMMA’S!



INSCHRIJVEN
Heb je besloten om de stap te zetten? 
Wacht dan niet te lang om officieel in te schrijven; 
we hebben immers maar een aantal plaatsen per land 
en wij wensen je niet te moeten teleurstellen.

Het inschrijvingsformulier kan je bekomen tijdens een infosessie, 
maar ook op onze website (www.yfu.be) of mail gewoonweg 
naar info@yfu.be. Het inschrijvingsgeld moet overgeschreven 
worden op het rekeningnummer vermeld op het formulier 
of wordt cash betaald tijdens een infosessie. 

Voor het bedrag van het inschrijvingsgeld kan je onderstaand schema volgen: 

Vanaf start inschrijvingen tot en met 31 augustus: €50          
Vanaf 1 september tot en met 31 december:           €75           
Vanaf 1 januari tot en met einde inschrijvingen:     €100        

STAP 1: Bevestiging
Zodra we een inschrijvingsformulier en het 
inschrijvingsgeld ontvangen, reserveren we een plaatsje 
voor jou voor het programma en land naar jouw keuze. We 
contacteren je over jouw keuzes qua bestemmingen en 
mogelijkheden en dan is het aan jou om jouw programma 
en bestemming finaal te bevestigen.

STAPPEN NA INSCHRIJVING

STAP 2: Dossier
Van zodra het programma en de bestemming beslist is 
zal je van YFU een dossier per mail ontvangen (indien 
gewenst via post). Een deel van het dossier wordt online 
ingevuld.

STAP 3: Voorschot
We vragen je het ingevulde dossier na ongeveer 2 weken 
terug te bezorgen en daarbij het voorschot te betalen.

STAP 4:  Interview
YFU zoekt interviewers voor een persoonlijk gesprek bij 
je thuis. Dit is bij voorkeur met jouw ouders en/of broers 
en/of zussen erbij. Voor sommige landen moet er ook 
een taaltest afgenomen worden, dit gebeurt op het YFU 
kantoor.

STAP 5: Gastgezin plaatsing
Van zodra het dossier volledig is en nagekeken werd,   
wordt het doorgespeeld aan het gastland en kan er daar 
gestart worden met het zoeken van een gastgezin en 
school.

STAP 6: Voorbereiding weekends
De voorbereidingen hier in Vlaanderen houden twee 
weekends in. Eén valt in de maand maart, het andere 
in april en deelname aan deze weekends is verplicht! Je 
wordt verwacht daar aanwezig te zijn en je wordt  na het 
eerste weekend ook officieel aanvaard als deelnemer aan 
het programma. Op deze weekends ontvangen jij en je 
ouders ook heel wat informatie over praktische zaken 
zoals het visum, verzekering, kinderbijslag, de reis,…

STAP 7:  Eerste contact met gastgezin
Van zodra je geplaatst bent krijg je onmiddellijk de 
gegevens van je gastgezin en kan je al contact opnemen.

STAP 8: VERTREK!
Gepakt en gezakt vertrek je dan eindelijk op jouw 
persoonlijk avontuur. In het land van bestemming 
heb je de steun van je YFU contactpersoon en het YFU 
kantoor ter plaatse. Ouders kunnen steeds bij YFU 
Vlaanderen terecht met vragen en/of opmerkingen.
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op infosessie €25
op infosessie €50
op infosessie €75

Inschrijvingsdeadline: Voor zomervertrek  = vóór 1 maart
                Voor wintervertrek = vóór 1 augustus

We vragen je drie bestemmingen naar keuze op te geven zodat we een idee hebben van jouw interesse. We zullen je 
nooit zonder jouw toezegging inschrijven voor een land. Het is steeds jouw keuze! 

Voor sommige YFU-landen is het mogelijk je na de deadline in te schrijven. Vraag de opties na aan de kantoormedewerkers. 



GASTGEZINNEN
Deelnemende gastgezinnen  wonen overal in het gastland en worden 
niet door YFU betaald (tenzij enkele uitzonderingen, waar het dan 
specifiek vermeld wordt). YFU screent deze gezinnen zorgvuldig 
op basis van motivatie, openheid en geschiktheid om gastgezin 
te worden. Het gastgezin stelt huis en hart open voor jouw zoon of dochter en accepteert hem of haar als lid van het gezin. Dat 
wil zeggen dat hij of zij aan dezelfde activiteiten deelneemt en zich naar dezelfde huisregels schikt als eventuele andere kinderen 
in het gezin.

NAAR SCHOOL
Het volgen van onderwijs in het buitenland is een hele uitdaging. Een nieuwe taal leren en de taalbarrière trachten te overwinnen 
is één ding, maar ook het onderwijs kan heel verschillend zijn in een ander land. Schooluniformen of het opstaan als de leraar 
binnenkomt zijn zeer zichtbare zaken, maar niet alle verschillen zijn vanaf het begin duidelijk. Daarnaast kan het ook gaan van veel 
en dagelijks thuis hard te studeren tot enkel op school te moeten leren, van meer individuele taken tot meer groepswerk, van meer 
hoofdleren tot meer redeneren en een eigen mening vormen,… Elk systeem is anders. Om die reden kan YFU niet garanderen 
dat de schoolperiode in het buitenland aansluit bij de schoolperiode hier. Hoewel YFU nadruk legt op het deelnemen aan de 
lessen, taken en examens in het gastland, is een interculturele uitwisseling in eerste instantie geen academisch programma. Het 
onderwijs vormt een manier om mensen te leren kennen, om nieuwe denkbeelden tegen te komen en op die manier de 
horizon van jouw zoon of dochter te verbreden. Naar school gaan is voor YFU een manier om de uitwisselingsstudent de kans te 
geven in de huid van een plaatselijke jongere te kruipen en voor een periode in iemand anders schoenen te leren staan.

VOOR OUDERS 
Je kind denkt erover om een tijd in een ander land door te brengen?

Dit betekent dat je zoon of dochter reislustig is en niet terugdeinst voor het spannende avontuur dat een uitwisseling toch is. 
Misschien heb je het gevoel dat je zoon of dochter de uitdaging onderschat? YFU biedt jou en jouw kind de ondersteuning, 
logistieke organisatie en middelen voor een uitdagende maar toch veilige uitwisselingservaring.

EEN INTERCULTURELE UITWISSELING IS EEN INVESTERING IN DE TOEKOMST 
VAN JOUW KIND
Een buitenlandse uitwisseling biedt jouw zoon of dochter de mogelijkheid om intensief kennis te maken met een andere cultuur. 
YFU doelt erop om jongeren in een veilige omgeving te laten groeien en tevens hun culturele bewustzijn te verruimen zodat zij 
minder vatbaar worden voor stereotypen.

Een uitwisseling is een uitdaging die hand in hand gaat met vooruitgang en terugval, zowel op cultureel vlak als op persoonlijk vlak. 
Tijdens deze periode in het buitenland houdt jouw zoon of dochter zich immers staande in een vreemde omgeving, past zich aan een 
nieuwe cultuur aan en start van nul met het opbouwen van contacten. De uitwisselingsstudent zal zelf de nodige stappen moeten 
zetten om moeilijkheden te overwinnen, maar YFU is aanwezig 
tijdens de hele weg. Door de gepaste begeleiding die YFU voorziet 
zal jouw zoon of dochter uit deze ervaringen veel profijt halen in een 
latere studie en/of job. Dit spannende avontuur is een leerproces 
en geeft meer zelfvertrouwen, beter zelfinzicht, begrip voor 
anderen, flexibiliteit, respect voor een andere levenswijze en 
daarmee meer tolerantie en een breder toekomstperspectief.
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WORD GASTGEZIN EN... 
ERVAAR DE WERELD BIJ JE THUIS

Net zoals onze Vlaamse jongeren naar het buitenland trekken, komen er jaarlijks ook buitenlandse jongeren naar Vlaanderen om 
hier hun al even unieke uitwisseling mee te maken. Heb jij interesse om een andere cultuur in huis te verwelkomen? Ervaar de 
wereld vanuit jouw huis!

Het gastouderschap levert een andere en bredere kijk op de wereld en is een unieke ervaring voor het hele gezin. Het in huis 
nemen van een uitwisselingsstudent is een bijzondere ervaring waar de hele familie energie van krijgt. Als gastgezin kan je je 
verhaal, tradities en gebruiken delen terwijl je leert over anderen en andere culturen. Als je eigen kind in het buitenland zit en je 
gastgezin wil worden, begrijp je de ontwikkelingen die je eigen zoon of dochter doormaakt goed.

Heb je interesse in gastgezin worden? Wij geven je graag vrijblijvend informatie. Bel ons (015/69.00.85) of mail naar info@yfu.

be. 

„Deze ervaring leert mij dat 

uitwisselingsprojecten zeer vruchtbaar 

kunnen zijn voor het gastgezin. Veel van 

de dagelijkse gebruiken en gewoonten 

beschouw je als vanzelfsprekend. En 

dan komt daar plots een nieuweling bij 

die de taal en de gebruiken hanteert 

van een vreemde cultuur. Na verloop 

van tijd besef je dat deze mensen jouw 

gewoontes en manier van doen gaan 

overnemen. Je herkent voortdurend je 

eigen gedrag- en denkpatroon in het 

doen en laten van de student en stelt zo 

je eigen waarden en normen in vraag.“

- Fam. Sermeus, wereldgezin

DOE MET ONS MEE 
EN...
WORD VRIJWILLIGER

YFU heeft altijd ruimte voor 
enthousiaste mensen die onze 
visie delen. Onze vrijwilligers zijn 
een onmisbare schakel tussen uitwisselingsstudenten en families en bieden 
een ondersteuningsnetwerk voor beide partijen. Als vrijwilliger heb je de 
mogelijkheid om deel uit te maken van een internationaal netwerk en mensen 
te ontmoeten met dezelfde ideeën en interesses. Tevens biedt het jou de 
mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen die onder andere van pas komen 
in je (verdere) carrière. Denk aan leiderschapsvaardigheden, interculturele 
communicatie, planning, organisatie, bemiddeling,…

Het  is geen vereiste om uitwisselingsstudent of gastgezin te zijn geweest. 
Als je internationale ervaring hebt opgedaan, o.a. via werk of studie of 
achter onze doelstellingen staat, ben je van harte welkom om mee te helpen 
bij onze activiteiten. YFU heeft allerlei mogelijkheden om als vrijwilliger 
aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld: vertegenwoordiger, activiteiten- en/of 
weekendcoördinator, counselor, trainer, luchthavenbegeleider en veel meer. 
Kijk voor alle mogelijkheden op onze website.

26



WELKOM BIJ YFU

Terwijl de wereld nog aan het bekomen was van de tweede wereldoorlog werd in 1951 YFU, of Youth For Understanding, 
opgericht. Daarmee zijn we één van de oudste en meest ervaren uitwisselingsorganisaties ter wereld. Het doel van 
YFU werd beschreven als het opbouwen van internationaal begrip en wereldvrede. In 1973 werd Rachel Andresen, 
onze oprichtster, zelfs genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrede voor haar buitengewone bijdrage aan 
jongerenuitwisselingen. Ze zei; “I must do everything I can with my life so that the lights will never go out again”.
 
YFU biedt je de ervaring van je leven; een avontuur dat het beste in je naar boven haalt en je in staat stelt vriendschappen 
te sluiten die jouw zicht op de wereld voor altijd zullen veranderen.

Samen met YFU Intercultural Exchange Programs ontdek je de wereld. Wij geven je de gelegenheid een cultuur van 
binnenuit te ervaren en daarmee het begrip te bevorderen dat we allemaal bewoner zijn van dezelfde wereld. 

Met het wereldwijde netwerk van onze organisaties zijn we in staat een goed uitwisselingsprogramma aan te bieden. 
YFU is in alle landen een non-profit organisatie, wat betekent dat we geen winst nastreven. Een professionele staf 
zorgt, samen met de vele getrainde en ervaren vrijwilligers, voor de organisatie van de programma’s.

YFU Vlaanderen biedt een waaier aan programma’s aan, van 1 week tot 1 jaar en voor jongeren van 13 tot 26 jaar oud. 
Wij zijn een door de Vlaamse overheid landelijk erkende jeugdwerking. YFU engageert zich tevens in het European 
Solidarity Corps waarmee de Europese Unie mobiliteit bij jongeren van 18 tot 30 jaar promoot.

ONZE MISSIE

Onze missie is om jongeren voor te bereiden op hun mogelijkheden en hun verantwoordelijkheden in een steeds 
veranderende maatschappij. Mensen uit verschillende landen en culturen worden in onze maatschappij steeds meer 
van elkaar afhankelijk. Met uitwisselingen bevorderen wij begrip en vriendschap over grenzen en culturen heen. Een 
internationale uitwisseling is een persoonlijke verrijking die je wapent voor de uitdagingen in de toekomst.

Een uitwisseling is een beslissing die ouders en jongeren samen moeten maken. Graag helpen wij jullie door informatie 
te verstrekken en ervaringen te delen. Jullie zijn van harte welkom op een van onze infosessies waarvan de data 
beschikbaar zijn op onze website: www.yfu.be !
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YFU INFOSESSIES

Wil je samen met je ouder(s) of voogd(en) persoonlijk met ons kennis komen maken? Dat kan tijdens de infosessies. Tijdens 
deze presentatie wordt algemene informatie gegeven over naar het buitenland gaan en kort ook over gastgezin worden. Er wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan wat een uitwisseling precies inhoudt, wat er van jou als deelnemer verwacht wordt en wat YFU 
te bieden heeft. Ook financiën, verzekeringen, kinderbijslag en andere praktische zaken komen aan bod. Uiteraard wordt er tijd 
vrijgemaakt voor vragen en gedetailleerde informatie over specifieke bestemmingen. 

Jullie zijn van harte welkom op de maandelijkse infosessie elke eerste woensdag van de maand om 19u (YFU kantoor te Mechelen) 
en in andere steden in Vlaanderen (data  en locaties beschikbaar op https://naarhetbuitenland.yfu.be/kalender-infosessie).

YFU Vlaanderen vzw 
Frans Halsvest 92 
2800 Mechelen

T: (32) 15 69 00 85
E: info@yfu.be
W: www.yfu.be

SPRING MEE IN EEN BUITENLANDS AVONTUUR!


