
 Paraguay 
 In het hart van Zuid-Amerika 

 De Paraguayaanse cultuur is een mengeling van Spaanse invloeden 
 en de inheemse cultuur van de Guaraní Indianen. De westelijke 
 helft van Paraguay is een onvruchtbare vlakte bekend als de Gran 
 Chaco. 98% van de bevolking woont in de groenere oostelijke helft 
 van het land. Daar liggen ook de hoofdstad Asuncion en 
 verschillende nationale parken. Paraguay is een ‘warm’ land, 
 letterlijk en figuurlijk:  het kan er oplopen tot 45°C. Op uitwisseling 
 gaan naar Paraguay is een onvergetelijke unieke ervaring 
 boordevol diversiteit. Veel praten en lachen, feestjes, dansen, 
 lekker eten en te laat komen: ook dat is Paraguay! 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Het sociale leven in Paraguay draait rond het gezin en dikwijls 
 wonen grootouders, kinderen en kleinkinderen in hetzelfde huis. 
 De levensomstandigheden kunnen heel verschillend zijn van wat je 
 gewoon bent. Weinig families hebben toegang tot modern comfort 
 zoals een wasmachine, vaatwasser, microgolfoven of andere 
 huishoudtoestellen. De warmte en gastvrijheid van de 
 Paraguayanen maken dit ruimschoots goed. Ook de rustige 
 levensstijl verschilt sterk van de onze. 

 Hoofdstad  : Asunción 
 Talen  : Spaans en 
 Guaraní 
 Munt  : Paraguayaanse 
 Guarani 

 Bevolking  : 
 7 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 406 752 km² 
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 School 
 Studenten in een middelbare school worden veelal op het platteland 
 geplaatst, terwijl universiteitsstudenten eerder in stedelijke 
 omgevingen zitten, dichter bij de universiteit zelf. Het kan wel zijn dat 
 je een uur op de bus moet zitten om op school te geraken. 
 De richtingen die je kan volgen aan de universiteit zijn business 
 administratie, boekhouding, marketing, toerisme, architectuur, 
 grafische vormgeving, psychologie,… Je kan je voorkeur aangeven, 
 maar de universiteit beslist finaal. Kom in eerste instantie om de 
 cultuur op te snuiven, minder met het oog op je toekomstige carrière. 
 Je volgt een drietal uur les per dag. 

 Taal 
 Paraguay heeft twee officiële talen: Spaans en Guaraní. De meeste 
 inwoners verstaan beide talen. Je moet geen Spaans kennen om deel 
 te nemen aan een uitwisseling in Paraguay, maar er wordt wel 
 verwacht dat je reeds een basiskennis Spaans opbouwt vóór je vertrek. 

 Eten 
 In Paraguay zijn de lunch en het avondmaal uitgebreide maaltijden, 

 maar het ontbijt is licht. Maïs, rijst, aardappelen, tarwe en 

 seizoensfruit vormen de basis van de Paraguayaanse keuken. Ook 

 vlees wordt vaak gegeten en daarom aanvaardt AFS Paraguay niet 

 snel vegetariërs. Heel bekend is de sopa paraguaya, een soort 

 maïs‘cake’ gemaakt van eieren, melk, kaas en ajuin. 

 Vereiste leeftijd 
 15 – 18 jaar | 
 18 - 25j 

 Duurtijd 
 Trimester, semester 
 of schooljaar 

 Programmatypes 
 Middelbare school, 
 gap year, universiteit 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de 
 mogelijkheden voor 
 jou 
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