
 Bolivia 
 Gezegend met majestueuze 
 bergen en meren 

 De kleurrijke kledij, de dansen, de muziek en de ceremonies 
 getuigen van een unieke en eeuwenoude cultuur. Zowel in de 
 steden als in de landelijke gebieden is het gezinsleven erg 
 belangrijk. De maaltijden zijn een ideale gelegenheid om de 
 gebeurtenissen van de dag aan elkaar te vertellen. In Bolvia 
 stroomt de Amazone, bereiken de toppen van de Andes 4 000 
 meter en er zijn prachtige zoutlagunes & meren. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Je verblijft in een gastgezin. In principe kan je eender welk deel van 
 het land geplaatst worden, maar doorgaans zal je toch in een 
 (kleine) stad terecht komen. Bolivianen dragen hoffelijkheid, 
 vriendelijkheid en de zorg voor elkaar hoog in het vaandel. Ze 
 begroeten elkaar meestal met een handdruk of een kus. Bolivianen 
 tonen hun emoties gemakkelijk en zijn zeer hartelijk en sociaal. 
 Sociale evenementen spelen een belangrijke rol in de maatschappij 
 en het zijn ideale momenten om contacten te leggen. 

 Hoofdstad  : Sucre 
 Talen  : Spaans, 
 Quechua, Aymara & 
 Guaraní 
 Munt  : Boliviano 

 Bevolking  : 
 11,6 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 1 098 581 km² 
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 School 

 Het universiteitsprogramma van Bolivia start met een maand 
 intensieve cursus Spaans. Daarna start je aan de universiteit om nog 
 enkele weken lessen mee te volgen. Tijdens de zomervakantie kan je 
 vrijwilligerserk doen in je gemeenschap. Rond februari starten de 
 lessen van het nieuwe semester aan de universiteit. Je mag een 
 voorkeur opgeven van studierichting en daarbinnen heb je ook 
 verschillende keuzevakken. Je wordt ingeschreven in het eerste jaar 
 en volgt vijf à zes vakken. Wees je ervan bewust dat het aantal lesuren 
 minder hoog zijn dan in België. 

 Taal 
 Spaans is de officiële taal in Bolivia. Ook de Indiaanse talen Quechua, 
 Aymara en Guaraní worden gesproken, samen met maar liefst 33 
 andere inheemse talen. Je moet geen Spaans kennen om deel te 
 nemen aan een uitwisseling in Bolivia, maar we raden je aan om een 
 basiskennis Spaans te hebben vóór je vertrek. 

 Eten 
 De Boliviaanse keuken is zeer gevarieerd, maar vlees staat zowel ’s 

 middags als ’s avonds op het menu. Voor strikte vegetariërs is het 

 daardoor niet mogelijk om een gastgezin te vinden. Het hoofdgerecht 

 wordt meestal geserveerd met rijst of groenten zoals aardappelen of 

 salade. Veel gerechten zijn erg pikant, vooral wanneer het gemaakt is 

 met ilajhua, een saus gemaakt van tomaten en hete pepers. Samen 

 eten is belangrijk voor de Bolivianen. 

 Vereiste leeftijd 
 17 – 19 jaar | 
 18 - 28 jaar 

 Duurtijd 
 Schooljaar | 
 10 - 40 weken 

 Programmatypes 
 Universiteit, 
 vrijwilligerswerk 

 Vraag aan onze 
 program 
 consultant naar 
 de mogelijkheden 
 voor jou 
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