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Costa 
RiCa 

Gewoon doen! 
Praten, Praten 

en Praten.
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Waarom naar Costa riCa?
Mijn zus is daar geweest en had daar hele 

positieve verhalen over. Ik was nu vijf jaar 

achter elkaar in Guatemala geweest, waar 

ik ook vrijwilligerswerk heb gedaan. Nu 

wilde ik graag iets anders. Tijd voor me-

zelf, focus op Spaans leren, rust en de na-

tuur ‘Pura Natura’.  

Hoe Was Het om in een 
gastgezin te verblijven?
Wederom een prachtige ervaring om bij 

de mensen uit het land zelf te verblijven. 

In Latijns-Amerika zijn de huizen een ont-

moetingsplek, het is er een komen en gaan 

Een folder trok zijn aandacht 
en in 1994 begon Fons aan 
zijn eerste taalreis, naar 
Barcelona. Daar bleef het niet 
bij. Op ons kantoor vertelt 
Fons over zijn taalreizen en in 
het bijzonder over zijn laatste 
reis naar Costa Rica.

van mensen. Familie komt op bezoek, eten 

mee, blijven slapen en het allerleukste je 

hebt steeds nieuwe gesprekspartners. Tere-

sa, mijn gastmoeder, hielp mij erg veel. Zo 

liep ze met mij naar de school op de eerste 

dag. Ook haar zus Rosie nam mij vaak mee 

boodschappen doen en ze stimuleerden 

mij continu om Spaans te spreken. 

Hoe vond je de sCHool?
Van november tot en met januari is het 

hoogseizoen in Costa Rica. Ik verbleef er 

tijdens het regenseizoen en het was rela-

tief rustig op school. Ik zat in een klas met 

vier personen met een ontzettend fijne 

docent. Hierdoor hadden wij erg veel in-

dividuele aandacht. De docent gaf aan het 

einde van de les per cursist aan waar we 

op moesten letten en gaf ons persoonlijke 

opdrachten. Daarnaast besteden ze veel 

aandacht aan de introductie van nieuwe 

leerlingen en aan het afscheid. Ik vond het 

een erg prettige school.

Wat Heb je gedaan in 
Costa riCa?
Naast activiteiten die de school aanbiedt 

is het ook mogelijk om excursies te maken. 

De school heeft een soort mini reisbureau 

waardoor het heel makkelijk is om het land 

te ontdekken. Samen met andere cursisten 

heb ik meerdere excursies gemaakt. Unie-

ke belevenissen die je van te voren niet 

kunt bedenken. De schilpadden in Parque 

Nacional Tortuguero zijn me het meest bij-

gebleven, echt ‘Pura Vida’.

Heb je nog tips voor 
andere Cursisten?
Misschien een beetje saai, maar begin al-

vast met het leren van woordjes. Luister 

alvast naar wat Spaanse muziek bijvoor-

beeld. Heel belangrijk, gewoon doen! Als 

je aankomt op je bestemming ga gewoon 

praten. Vraag de weg, ook al weet je de 

weg. Praten, praten en praten. Dat is naast 

heel leuk, ontzettend leerzaam.

“Deze taalreis heeft 
mij nog Dichter bij 

het leven in Midden-
amerika gebracht!”

Fons Flaton – 67 jaar

De Costa 
Ricaanse manier 

om te zeggen 
dat het leven is 

om van te genie-
ten heeft Fons 

omarmd. 


