
 Dominicaanse Republiek 
 Een gezellige en hartelijke 
 mengelmoes 

 Dit kleine maar erg gevarieerd land heeft veel te bieden: 
 dennenbossen, savannes, tropische wouden, een grillige bergstreek 
 en uiteraard een lange kustlijn. De bevolking is een gezellige en 
 hartelijke mengelmoes en beschouwt het gezin als de basis van de 
 gemeenschap. Naast sport vormt dansen een belangrijk onderdeel 
 van het sociale leven en Dominicanen leren al jong de nationale 
 dansstijlen: de merengue en de bachata! 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Je zal waarschijnlijk terechtkomen in een stedelijke omgeving. Voor 
 de meeste Dominicanen is de familie de hoeksteen van de 
 samenleving. Families hangen er heel hecht aan elkaar. Het is dan 
 ook niet uitzonderlijk dat de grootouders in hetzelfde huis wonen. 
 Hou er rekening mee dat je bij een gastgezin terecht kan komen dat 
 niet alle moderne faciliteiten en comfort heeft waar je thuis aan 
 gewend bent. 

 Hoofdstad  : Santo 
 Domingo 
 Taal  : Spaans 
 Munt  : Dominicaanse 
 peso 
 Bevolking  : 
 11 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 48 192 km² 
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 School 
 Het schooljaar loopt van september tot juni. Het is de ideale plek om 
 nieuwe vrienden te maken. Op het einde van de dag kan je gaan 
 sporten in een van de vele clubs. De vakken die je krijgt hangen af van 
 de graad waarin je zit. Er zijn maandelijks proeven en examens in 
 december en in mei of juni. De studenten die meer dan 80 halen 
 tijdens het jaar, hoeven hun eindexamens niet mee te doen. 

 Taal 
 Spaans is de officiële taal in de Dominicaanse Republiek. Je moet geen 
 Spaans kennen om deel te nemen aan een uitwisseling in de 
 Dominicaanse Republiek, maar we raden je aan om een basiskennis te 
 hebben vóór je vertrek. 

 Eten 
 Een basismaaltijd bestaat uit rijst en bonen. Andere ingrediënten zijn 

 vlees, weegbree, knollen en kaas. Het eten is gekruid, maar niet pikant. 

 Veel gerechten worden gebakken in plantaardige olie. Het hele gezin 

 eet altijd samen. Het is ongepast om iets anders te vragen dan wat er 

 op tafel komt of om je eigen potje te koken. Gastouders denken dat 

 een student gelukkig is als hij veel eet. Er is veel buitenlands eten 

 beschikbaar, maar het is doorgaans duur. Sommige producten die voor 

 ons heel gewoon zijn, zijn luxeproducten in de Dominicaanse 

 Republiek (ontbijtgranen, ingevoerde kazen, pudding,…). 

 Vereiste leeftijd 
 15j en 6m – 18j en 
 6m 

 Duurtijd 
 Trimester, semester 
 of schooljaar 

 Programmatype 
 Middelbare school 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de 
 mogelijkheden voor 
 jou 
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