ons aanmeldden voor deelname aan de
emigratiedag. Goed voorbereid, hebben we die dag met een lijst met vragen

IK VERTREK

“Het enthousiasme van
Monique, deed ons
besluiten om met
StudyTravel
in zee te gaan.”

bezocht.

“ik
ben
nog
“Het spreken
steeds
van de taal is
bevriend
met
een must”
mijn docent”

Omdat het spreken van de taal volgens
ons een must is, stond StudyTravel bovenaan dat lijstje. Toevallig raakten wij
inderdaad als eerste in gesprek met
Monique van StudyTravel. Van
haar kregen we, naast veel andere nuttige informatie, ook het
aanbod voor een emigratiereis

Anne-Loes en Hans

naar Spanje. Een combinatiereis
in samenwerking met ‘Het roer
om’ dus; enerzijds om Spaans
te leren en anderzijds een eerste

Wat heeft de taalreis

Monique, deed ons besluiten om met

oriëntatie in het emigratieproces.

jullie gebracht?

De reis werd geheel naar onze

We hadden destijds ook in Nederland

wens geregeld en zo gingen wij

Spaanse les, maar dit was voor ons een

voor twee weken naar Málaga.

hele mooie aanvulling. Omdat de cur-

StudyTravel in zee te gaan.

sus in Spanje veel intensiever was, werd

Jullie geven aan dat

het een must is om

Ik vertrek, stiekem dromen
we er allemaal weleens over.
Anne-Loes en Hans gingen in
2006 op zoek naar een nieuwe
levenservaring in Spanje en
begonnen aan een nieuw
avontuur.

de taal te spreken.

Anne-Loes en Hans hebben
hun droom werkelijkheid gemaakt
met hun eigen B&B Casa Agradable.

Waarom vinden

jullie dat?

de grammatica plotseling een stuk

Wat raden jullie

andere mensen aan die
ook aan een avontuur

in het buitenland willen

beginnen? De ‘ Ik vertrek’

duidelijker.

verhalen...

Wat is jullie het meest

Laat je in het gehele proces goed ad-

bijgebleven van de

viseren door betrouwbare mensen en

Omdat het belangrijk is om een goe-

Spaanse lessen?

gebruik verder je gezonde verstand.

de basis te hebben om je in het land

De gemoedelijke sfeer op school en tij-

Besef tegelijkertijd dat niet alles in het

gaan en te kijken of we deze waar kon-

enigszins verstaanbaar te maken en te

dens de lessen, een gezellige paella mid-

buitenland gaat zoals het in Nederland

den maken.

kunnen communiceren met de lokale

dag ter afsluiting van de cursus en een

gaat, maar dat wil niet meteen zeggen,

Spanje te vertrekken?

We kozen voor Andalusië vanwege de

bevolking, hoewel dat op het platteland

prachtige excursie naar het Alhambra.

dat dat dan slechter is.

Ondertussen hebben zij een prachtige

Al meer dan 12 jaar liepen wij met de

prachtige natuur, de nabijheid van de

in Andalusië met al haar dialecten soms

Bed & Breakfast in Axarquia. Hun huis

gedachte rond om het avontuur op te

zee, de aardige, open en behulpzame

een hele opgave is.

is gelegen op het rustige platteland

zoeken. Niet omdat we genoeg had-

bevolking en natuurlijk ook voor het

van Andalusië, slechts 55 minuten van

den van Nederland, maar puur voor het

prettige klimaat.

Málaga. De stad waar zij destijds be-

avontuur! Het opdoen van een nieu-

gonnen met het avontuur.

we levenservaring. Een grote stap die

Waarom hebben jullie de
keuze gemaakt om naar

Hoe hebben jullie je

je niet zomaar zet en waarover je lang

daarop voorbereid?

nadenkt en droomt. In 2006 kwam het

Eerst begin je natuurlijk met zoeken op

punt waarop we besloten serieus met

het internet. Zo kwamen wij al snel bij

onze emigratiedroom aan de slag te

de website van ‘Het Roer Om’, waar we

Probeer verder al voor je vertrek de

Waarom hebben jullie

taal te leren, zodat je in ieder geval een

voor StudyTravel

mooie basis hebt. Dit wordt enorm ge-

gekozen?

waardeerd en je zult zien, dat je dan van

Het programma van de emigratiereis,

alle kanten geholpen wordt.

maar bovenal ook het enthousiasme van
meer over salamanca:
meer over taalreizen: www.studytravel.nl
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