
 Argentinië 
 Het land van de gauchos 
 en de tango 

 Argentinië is het tweede grootste land van Zuid-Amerika en heeft 
 een overweldigende fauna en flora. Je vindt er contrasterend 
 natuurpracht zoals regenwouden en gletsjers. Buenos Aires, de 
 hoofdstad, heeft een levendige culturele scene. De meeste 
 Argentijnen zijn afstammelingen van Spanjaarden en andere 
 Europese inwijkelingen en er leven ook nog enkele 
 Indianenstammen in Argentinië. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Argentijnen zijn doorgaans heel sociaal; zo is het de gewoonte 
 iedereen een kus te geven bij feestjes, ook al ken je deze mensen 
 niet. Daarnaast zijn ze gesteld op beleefdheid en respect, vooral 
 voor ouderen. Wees erop voorbereid dat je minder privacy zal 
 hebben dan bij ons.  Het is niet de gewoonte om alleen op je kamer 
 te zitten of de deur van je kamer dicht te doen. De familie neemt 
 ook een belangrijke plaats in binnen de Argentijnse samenleving en 
 hechten hier veel belang aan. 

 Hoofdstad  : 
 Buenos Aires 
 Taal  : Spaans 
 Munt  : Argentijnse 
 peso 

 Bevolking  : 
 45 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 2 780 400 km² 
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 School 
 Je zal lessen volgen in een publieke of private school, in het laatste of 
 voorlaatste jaar met klasgenoten van 16 à 17 jaar. Het schooljaar loopt 
 van midden maart tot begin december. Je gaat ’s morgens of ’s middags 
 naar school. Sommige scholen geven ook volle dagen les. Na school 
 nemen je vrienden je vast en zeker mee op sleeptouw. De vakken die je 
 volgt, hangen af van de school waar je geplaatst wordt. Uiteraard 
 wordt bij de plaatsing rekening gehouden met je interesses en 
 achtergrond, maar je kan geen vakken kiezen. 

 Taal 
 Spaans is de officiële taal in Argentinië. Je moet geen Spaans kennen 
 om deel te nemen aan een uitwisseling in Argentinië, maar een 
 basiskennis Spaans kan je wel helpen in het begin. 

 Eten 
 Argentijnen eten heel veel vlees, vooral rund. Tijdens sociale 

 bijeenkomsten staat er heel vaak parillada op het menu, een mixed grill 

 van rundsvlees. Andere populaire gerechten zijn milanesas of 

 gepaneerd vlees en empanadas. Qua zoetigheden zijn de Argentijnen 

 dol op dulce con leche. In tegenstelling tot de meeste andere 

 Latijns-Amerikaanse keukens, is de Argentijnse keuken niet pikant en 

 zijn er Italiaanse invloeden terug te vinden. 

 Vereiste leeftijd 
 14j en 6m – 18j 

 Duurtijd 
 Trimester, semester 
 of schooljaar 

 Programmatype 
 Middelbare school 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de 
 mogelijkheden voor 
 jou 
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