
UitNAASselingsweek: Op naar 
Gödöllö 
WAGENINGEN - Half maart was een groep van 29 leerlingen van de Regionale Scholengemeenschap 
Pantarijn in Hongarije. Er stond een uitwisselingsweek op de rol bij het Török Ignac Gimnazium in de 
zusterstad van Wageningen, Gödöllö. Twee leerlingen die de reis meemaakten. Eva Huisman en Mila 
Keijer blikken samen terug met hun docent Ruud Verwaal en vertellen hun verhaal. 

" ""^Tl va Huisman (14) en Mila Keijer 
(14) vonden het al lemaal 
prachtig. Eigenlijk wel logisch, 
ze zijn jong en misschien ko-

WIÊÊÊÊÊÊÊÊÊJ men ze wel nooit meer in Hon
garije, het land van goulash en het Bala-
tonmeer. Docent Ruud Verwaal trapt het 
verhaal graag af: 'Het ging om een groep 
van 29 leerlingen die op reis gingen, be
staande uit een mix van HAVO, VWO en 
Gymnasium leerlingen van het Pantarijn'. 

Sissi kasteel 
'We overnachtten bij gastgezinnen', legt 
Eva uit. 'Dat was heel leuk en leerzaam'. 
Vervolgens somt Eva op wat ze verder 
die week deden. Er stond heel wat op de 

agenda. 'We gingen een dagje naar Boe
dapest, bezochten het kasteel van Sissi, 
brachten een dag met het gastgezin door, 
deden een sportactiviteit en we verricht
ten vrijwilligerswerk'. Ruud glimlacht daar 

wel een beetje om. Hij geniet nog van het 
plezier dat de twee meisjes hadden. 

Ruud: 'Ik heb de reis samen met een col
lega voorbereid. Daar zijn we bijna een 
jaar mee bezig geweest. Door de uit
wisselingsweek liep een rode draad. De 
Hongaren weten weinig van het fenomeen 
maatschappelijke stages. Voor ons is dat 
een normaal verschijnsel, dus dat was de 
kapstok van de reis. 'Daarom deden we 
ook vrijwilligerswerk daar', benadrukt 
Mila. 'Daarbij lieten we zien hoe wij dingen 

doen', legt ze wijs uit. Ruud vult aan: 'Overi
gens doen we vaker uitwisselingen. Zo be
zocht ik al eens met buitenlandse collega's 
Nijmegen. Dat was ook heel leuk.' 

Feestdagen 
Mila stipt nog een andere link tussen de 
twee vriendenscholen aan. 'Wij kwamen 
aan toen zij op 15 maart hun nationale 
feestdag vierden. Zij brengen een tegen
bezoek tijdens 5 mei hier. Ik ben benieuwd 
wat ze er van vinden hoe wij onze herden
kingsdag invulling geven'. 

Eva: 'Sowieso is het leuk om een land te be
zoeken waar je normaal niet snel naar toe 
gaat'. Mila vult haar aan: 'Hoe het zit met 
hun architectuur en cultuur, hoe en wat de 
Hongaarse mensen eten. Dat zijn allemaal 
onderwerpen die we vooraf op school 
hadden verzameld, maar het is toch alle
maal net even iets anders.' 

Ruud Verwaal: 'Eigenlijk is het wel grappig. 
Al jaren is Gödöllö de zusterstad van Wa
geningen. Maar op een of andere manier 
had het Pantarijn nooit eerder deze stad 
bezocht. Nu is het er toch van gekomen'. ; 
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