
 Uruguay 
 Een klein land vol verrassingen 
 en warme mensen 

 Tussen de reuzen Brazilië en Argentinië ligt Uruguay. Uruguay is 
 altijd al een beetje een underdog geweest. Maar na twee eeuwen 
 leven in de schaduw van zijn buren, krijgt het kleinste land van 
 Zuid-Amerika eindelijk een beetje welverdiende erkenning. 
 Progressief, stabiel, veilig en cultureel geavanceerd, Uruguay biedt 
 bezoekers de kans om elke dag ‘niet gemaakt voor toeristen’ te 
 ervaren. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Uruguayaanse jongeren hebben een actief sociaal leven. Ze komen 
 graag samen bij vrienden thuis of spreken af op stadspleinen, gaan 
 samen eten, naar de cinema of op café, luisteren samen naar 
 muziek en gaan heel vaak dansen. Tijdens het weekend gaan 
 jongeren graag uit eten en dansen. De meeste jongeren doen aan 
 (team)sport. Veel tieners volgen buiten school taallessen om een 
 tweede taal te leren. De familie neemt ook een belangrijke plaats in 
 binnen de samenleving. 

 Hoofdstad  : 
 Montevideo 
 Taal  : Spaans 
 Munt  : Uruguayaanse 
 peso 

 Bevolking  : 
 3,4 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 176 215 km² 
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 School 
 Je zal lessen volgen in een publieke school, in het laatste of voorlaatste 
 jaar met klasgenoten van 16 à 17 jaar. Het schooljaar loopt van midden 
 maart tot begin december… Doorheen het schooljaar heb je drie 
 weken vakantie. De schoolweek loopt van maandag tot vrijdag. Je gaat 
 ’s morgens of ’s middags naar school en na school nemen je vrienden je 
 vast en zeker mee op sleeptouw. 

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

 Eten 
 De Uruguayaanse keuken is met name een mix van de Zuid-Europese 

 keuken. In de keuken zijn heel wat Italiaanse invloeden terug te 

 vinden. Toch kent het land ook een aantal typische gerechten zoals 

 bijvoorbeeld Asado en Chivito. Naast de (massale) consumptie van 

 vlees en pasta, drinken de Uruguayanen vaak mate, een lokale, groene 

 thee. Samen eten is belangrijk. De maaltijden zijn belangrijke 

 familiemomenten. 

 Vereiste leeftijd 
 14j en 6m– 18j 

 Duurtijd 
 Trimester, semester 
 of schooljaar 

 Programmatype 
 Middelbare school 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de 
 mogelijkheden voor 
 jou 

 AFS Low Lands  www.afsvlaanderen.be | www.afs.nl 


