
 Colombia 
 Drink 's werelds beste koffie 
 en dans de vallenato 

 Colombia ligt in het noordwesten van Zuid-Amerika en is 
 vernoemd naar Christoffel Columbus. Colombia grenst aan 
 Venezuela, Brazilië, Peru, Ecuador en Panama. Het land van 
 Shakira, Juanes en Gabriel Garcia Marquez is gekend om zijn 
 natuurlijke, culturele en politieke diversiteit. Colombia ligt vrijwel 
 op de evenaar, maar door de hoogteverschillen variëren de 
 landschappen van besneeuwde bergen tot woestijn, van 
 regenwoud tot exotische stranden. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 De helft van de Colombianen woont in steden.  De meeste 
 gastgezinnen wonen in kleine steden. Je kan er terechtkomen in of 
 rond Bogota, Medellin, Ubate, Periera of Bucaramanga. Colombia is 
 een van de meest collectivistische culturen, naast Ecuador, Panama 
 en Guatemala. Colombianen zijn zeer gemeenschapsgericht en 
 plaatsen de groep ver boven het individu. Loyaliteit tegenover de 
 groep waartoe men behoort, is daarom een zeer belangrijke 
 waarde. 

 Hoofdstad  : Bogota 
 Taal  : Spaans 
 Munt  : Colombiaanse 
 peso 

 Bevolking  : 
 51 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 1 141 748 km² 
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 School 
 Het Colombiaanse schoolsysteem heeft twee verschillende kalenders: 
 Calendario A begint in januari-februari met vakantie in de zomer en 
 Calendario B begint in augustus-september met vakantie in de winter. 
 De kalender verschilt van school tot school. In Colombia begint de 
 schooldag meestal heel vroeg, sommige om 8u maar veel scholen 
 beginnen al om 6u of 6u30. Je kan zowel in een privéschool als in een 
 publieke school terechtkomen. Buitenschoolse activiteiten verschillen 
 van school tot school. Sommige organiseren trips, andere hebben 
 dansgroepen, muziekbandjes of sportactiviteiten. 

 Taal 
 Spaans is de officiële taal in Colombia, al worden er een zestigtal talen 
 gesproken in Colombia. Je moet geen Spaans kennen om deel te 
 nemen aan een uitwisseling in Colombia, maar we raden je aan om een 
 basiskennis te hebben vóór je vertrek. 

 Eten 
 Veel Colombiaanse maaltijden bestaan uit kip, varkensvlees, rijst, 

 bonen, aardappelen en/of soep. Veel gegeten gerechten zijn Arepas 

 (een pannekoek van maïs), Bandeja Paisa (een schotel met rijst, bruine 

 bonen en chorizo) en Fritanga (gefrituurd vlees). Andere maaltijden 

 bestaan meestal uit vers fruit, soep, vlees of vis met rijst of aardappels. 

 Een populair dessert wordt gemaakt van panela, een soort bruine 

 suiker. 

 Vereiste leeftijd 
 14 – 18 jaar | 
 18 - 70 jaar 

 Duurtijd 
 Trimester, semester 
 of schooljaar | 4 - 28 
 weken 

 Programmatypes 
 Middelbare school, 
 vrijwilligerswerk, gap 
 year 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de 
 mogelijkheden voor 
 jou 
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