
 Ecuador  
 Waar tijd niet bestaat 

 Ecuador is het kleinste Andes-land en bestaat uit drie regio’s: een 
 kustvlakte aan de Stille Oceaan, een streek in het midden met 
 plateaus en valleien en in het oosten het Amazonewoud. 
 Vulkanische landschappen, regenwoud en koloniale architectuur 
 wisselen elkaar af. Tot slot horen ook de bekende Galapagos- 
 eilanden bij Ecuador. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Veel studenten worden in het bergstadje Quito geplaatst. De 
 anderen komen vooral terecht in kustgebieden zoals Guayaquil (de 
 grootste stad van Ecuador) of in kleine steden in het binnenland. 
 Families hangen hecht aan elkaar en doen veel dingen samen zoals 
 een dag in de bergen gaan wandelen of een evenement in de buurt 
 bezoeken. Ook het TV-moment is een belangrijke familiale 
 activiteit, omdat er ondertussen heel wat bijgebabbeld worden. Je 
 familie zal ook van jou verwachten om deel te nemen aan het 
 familieleven. Privacy wordt anders geïnterpreteerd als bij ons. Je 
 terugtrekken op je kamer terwijl je familie samenzit, wordt niet 
 geapprecieerd. 

 Hoofdstad  : Quito 
 Taal  : Spaans 
 Munt  : Amerikaanse 
 dollar 

 Bevolking  : 
 17 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 257 217 km² 
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 School 
 Het schooljaar loopt van april tot januari in de kustgebieden en van 
 september tot juli in de hoogvlakten. Je hebt les van 7u tot 14u. De 
 meeste scholen zijn vooral gericht op het lesgeven en bieden weinig 
 naschoolse activiteiten aan. Je volgt ongeveer dertien verplichte 
 vakken waaronder wiskunde, psychologie, biologie, vreemde talen, 
 aardrijkskunde, geschiedenis en literatuur. Vaak zijn de scholen enkel 
 voor jongens of meisjes. 

 Taal 
 Spaans is de officiële taal in Ecuador. Daarnaast spreekt ongeveer 2% 
 van de bevolking Amerindische talen. Je moet geen Spaans kennen om 
 deel te nemen aan een uitwisseling in Ecuador, maar we raden je aan 
 om een basiskennis te hebben vóór je vertrek. 

 Eten 
 De Ecuadoriaanse keuken bevat rundvlees, varkensvlees, gevogelte, 

 vis en zeevruchten, zowel ’s middags als ’s avonds. Deze worden vaak 

 verwerkt in stoofpotjes. In de bergen worden er veel aardappelen en 

 maïs gegeten. Aan de kust zijn vooral rijst, bonen en bananen populair. 

 Groenten daarentegen zijn niet overvloedig aanwezig. Bij het ontbijt 

 krijg je regelmatig caldo (soep) voorgeschoteld.  Andere populaire 

 gerechten zijn lechon (speenvarken), llapingachos (gebakken 

 aardappelpuree) en kaaspannenkoeken, vaak geserveerd met stukjes 

 gebakken en geroosterd varkensvlees. 

 Vereiste leeftijd 
 15j en 6m – 18 jaar 

 Duurtijd 
 Schooljaar 

 Programmatype 
 Middelbare school 

 Vraag aan onze 
 program 
 consultant naar de 
 mogelijkheden 
 voor jou 
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