
 Zuid-Afrika 
 Van het leven in de culturele stad tot 
 avontuur in prachtige landschappen 

 Het land van Nelson Mandela staat bekend voor zijn natuurpracht: 
 van natuurreservaten tot woestijn en van de kuststadjes tot 
 subtropische mangroves en bergen. Tachtig procent van de 
 bevolking beschouwt zichzelf als zwart Afrikaans en daarnaast heb 
 je inwoners van Aziatische en Europese afkomst met verschillende 
 achtergronden: Indiërs, Duitsers, Portugezen, Nederlanders, 
 Grieken en Chinezen. Het is duidelijk dat jarenlange gewoontes 
 niet zomaar omgegooid worden, maar je ziet en voelt een land op 
 weg naar een democratische manier van samenleven 

 Gastgezin en gemeenschap 

 In het algemeen speelt familie een belangrijke rol in het leven van 
 een Zuid-Afrikaan. Zuid-Afrikanen zijn gastvrij, warm en 
 nieuwsgierig ten opzichte van bezoekers. In Zuid-Afrika worden 
 gevoelens gemakkelijk getoond en is er veel lichaamscontact. 
 Tegelijkertijd hechten Zuid-Afrikanen veel belang aan beleefdheid 
 en moreel gedrag. Ouders zijn beschermend tegenover hun 
 kinderen. Je zal niet zoveel vrijheid hebben als hier. 

 Hoofdsteden  : 
 Kaapstad, Pretoria & 
 Bloemfontein 
 Talen  : Afrikaans, 
 Noord-Sotho, 
 Zuid-Sotho, Swazi 
 Tsonga, Tswana, 
 Venda, Xhosa & 
 Zoeloe 
 Munt  : 
 Zuid-Afrikaanse rand 

 Bevolking  : 
 56 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 1 221 037 km² 
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 School 
 Scholen zijn strikt en de relatie met de leerkrachten is formeel. 
 AFS-studenten volgen meestal les in privéscholen, maar soms ook in 
 publieke scholen. Veel scholen organiseren naschoolse activiteiten 
 zoals sport, muziek of toneel, maar dat is niet altijd het geval. 

 Taal 
 Er zijn elf officiële talen in Zuid-Afrika en veel inwoners spreken al 
 deze talen vlot. Zulu, Xhosa en Afrikaans zijn de drie meest 
 voorkomende lokale talen, maar Engels wordt overal gesproken. Er 
 zijn geen taalvereisten voor een uitwisseling in Zuid-Afrika, maar we 
 raden je aan om Afrikaans te leren vóór je vertrek en eventueel andere 
 talen. In sommige regio’s wordt er ook een variant van het Nederlands 
 gesproken wat soms wel heel gek kan klinken. 

 Eten 
 Overal in Zuid-Afrika wordt veel vlees gegeten. Een heel populaire 

 activiteit is barbecue, de typische braais. Ook op vlak van keuken is er 

 geen eenvormigheid. Afhankelijk van het gezin waarin je terechtkomt, 

 zal je kennismaken met de keuken van een bepaalde cultuur. De 

 keukens in Zuid-Afrika zijn dus heel uiteenlopend en vooral heel 

 lokaal. 

 Vereiste leeftijd 
 15 – 18j en 6m | 
 18 - 80j 

 Duurtijd 
 Semester of 
 schooljaar | 4 - 24 
 maanden 

 Programmatypes 
 Middelbare school, 
 vrijwilligerswerk, 
 stage 

 Vraag aan onze 
 program 
 consultant naar de 
 mogelijkheden 
 voor jou 
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