
 Australië 
 Een mix van culturen en natuur 
 in the down under 
 Ontdek waarom Australië veel meer te bieden heeft dan kangaroes 
 en het iconische Opera House in Sydney. De oorspronkelijke 
 bevolking ‘aboriginals’ drukt een sterke stempel op de kunst en 
 cultuur Down Under. Het binnenland  (the outback)  is  droog, 
 waardoor het merendeel van de bevolking aan meer vruchtbare 
 kuststroken, zoals de South-East Coast, woont. Het buitenleven 
 primeert: zwemmen op prachtige stranden, een partijtje cricket 
 spelen of een barbeque in het park zijn dagelijkse kost. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Australiërs zijn niet verlegen en heel open naar anderen mensen 
 toe, de meeste gastgezinnen zullen je heel gastvrij ontvangen. 
 Australiërs zijn fan van allerlei sporten en gaan graag 
 mountainbiken , kamperen of gewoon chillen op het strand. Ook 
 jeugdvereniging en clubs zijn populair. 

 Hoofdstad  : Canberra 
 Taal  : Engels 
 Munt  : Australische 
 dollar 

 Bevolking  : 
 26 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 7 692 000 km² 
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 Stagesectoren 
 In Australië bieden we een breed spectrum aan stages aan. Je 
 stageplaats wordt volledig op maat uitgewerkt, op basis van je wensen, 
 sterktes en doelstellingen. 
 Mogelijke sectoren zijn: Beleid, Politiek, Business, Fotografie, Design, 
 Horeca, Toerisme, Media, Wetenschappen, Mode, NGO, 
 Communicatie en PR, Rechten, … 

 Taal 
 Australië heeft geen officiële taal, maar het Engels wordt er in 
 overweldigende meerderheid gesproken. Naast Engels wordt door 
 migranten Mandarijn, Italiaans en Arabisch gesproken, een klein deel 
 van de Aboriginals spreekt nog een inheemse taal. Het Engels in 
 Australië wordt iets anders uitgesproken dan Brits -of Amerikaans 
 Engels, en kan in het begin even wennen zijn. 

 Eten 
 Vlees, vlees en nog eens vlees, de Aussies zijn verzot op barbecueën. 

 De basis is een rundvleesburger, kaas, gegrilde ui, bacon, tomaat, sla, 

 ketchup of barbecuesaus en soms een gebakken ei. Maar wat 'm echt 

 Australisch maakt is een schijf ananas en ingemaakte bietjes. Matt's 

 favoriet: een mixed grill schotel met vlees van de barbecue. Verder zijn 

 het ook fanatieke vissers. Typische Australische gerechten lijken op 

 die van de Britse keuken, met meat pies, fish and chips en roast 

 dinners. 

 Vereiste leeftijd 
 18 – 30 jaar 

 Duurtijd 
 1 - 3 maanden 

 Programmatype 
 Stage 

 Vraag aan onze 
 program 
 consultant naar 
 de mogelijkheden 
 voor jou 
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