
 Brazilië 
 Rijke cultuur, bruisende steden & 
 de longen van de wereld 

 Dit enorme land, het grootste van Latijns-Amerika, kent een grote 
 klimatologische en geografische diversiteit. Brazilië is bekend voor 
 zijn regenwouden, stranden en bruisende steden.  Brazilië, 
 synoniem van carnaval, festivals, samba, muziek, dans en goudgele 
 stranden, biedt een fascinerende achtergrond voor de spontaniteit, 
 de energie en de levensvreugde van de inwoners. Voetbal is een 
 van de nationale passies! 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Brazilianen zijn open en hartelijke mensen met hechte 
 familiebanden. Brazilianen zijn groepsbeestjes en brengen veel tijd 
 door met vrienden en familie. Ze eten bijvoorbeeld samen in hun 
 tuinkeukens. Brazilianen begroeten elkaar met een handdruk, een 
 kus op de wang of een knuffel. Ze uiten hun gevoelens zeer 
 gemakkelijk. 

 Hoofdstad  : Brasilia 
 Taal  : Portugees 
 Munt  : Braziliaanse 
 real 

 Bevolking  : 
 213 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 8 514 877 km² 
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 School 
 Het schooljaar loopt van februari tot december en je hebt les in de 
 voor- of namiddag. Je kan zowel in een publieke school als in een 
 privéschool ingeschreven worden. Je klasgenoten zijn 15 à 17 jaar 
 oud. Weinig scholen bieden buitenschoolse activiteiten en daarom zijn 
 jongeren vaak ingeschreven in lokale clubs en verenigingen. Voetbal is 
 de nationale sport en wordt zowel door jongens als meisjes gespeeld. 

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

 Eten 
 Eten is een belangrijke familiegebeurtenis, waarbij iedereen verwacht 

 wordt aanwezig te zijn. De belangrijkste ingrediënten van de 

 Braziliaanse keuken zijn arroz (witte rijst), feijão (bonen) en farofa 

 (bloem van maniok). Dit wordt vooral geserveerd met carne (vlees), 

 frango (kip) of peixe (vis) en sla en tomaten. 

 Vlees wordt vaak op de barbecue gebakken en traditionele gerechten 

 hebben een Afrikaanse invloed. Feijoada, het nationale gerecht, is een 

 mengeling van bonen met gedroogd vlees, look en chilipepers. Dit 

 wordt afgewerkt met geplette maniokbloem en schijfjes appelsien. 

 Vereiste leeftijd 
 15 – 18j en 6m | 
 18 - 35j 

 Duurtijd 
 Trimester, semester 
 of schooljaar | 12 - 
 16 weken 

 Programmatypes 
 Middelbare school, 
 vrijwilligerswerk, 
 stage 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de 
 mogelijkheden voor 
 jou 
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