
een taal 
leren op 

vakantie
Naast de taal leer je 

oNtzetteNd veel over 
verschilleNde cultureN.
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Waarom ben je op  
taalreis gegaan?
Ik ben op taalreis gegaan om mijn Engels 

te verbeteren. Ook had ik van mensen 

gehoord dat het erg leuk was en ze raad-

den het me erg aan. Daarnaast ben ik  

geïnteresseerd in andere culturen en op 

deze manier ontmoet je nieuwe mensen 

waarmee ik Engels kon praten. 

Olivier ging een week naar 
Malta om Engels te leren 
met de jongerencursus. Een 
combinatie van vakantie en 
educatie. Wij vroegen hem 
om zijn reactie. 

Waarom ben je naar  
malta gegaan?
Samen met een vriend hebben we geke-

ken naar een bestemming voor de Engel-

se taal. Omdat we de taal combineerden 

met vakantie wilden we graag zon. Ook 

leek Malta voor mij een heel interessante 

bestemming omdat het landschap heel 

anders is dan ik gewend ben, namelijk 

dat van Frankrijk en Noord-Italië. 

Wat heb je er geleerd?
Ik heb er goed geleerd Engels leren spre-

ken, dat is namelijk iets waar de Engelse 

lessen op school niet echt op focussen. 

Veel kinderen op school denken name-

lijk dat ze erg goed zijn in Engels totdat 

ze het zelf moeten spreken. En met deze 

cursus heb ik daar erg goed mee geoe-

fend. Ook was de vakantie een hele soci-

ale ervaring. Er zijn erg veel jongeren van 

andere landen waar je dan mee praat 

in de les, er zijn namelijk best wel wat 

spreekoefeningen. Op die manier kom je 

ook nog veel te weten over hoe dingen 

werken in andere landen.

Wat heeft de taalreis  
je gebracht?
De taalreis heeft mij niet alleen geleerd 

om beter Engels te spreken, maar het 

heeft mij ook veel geleerd over andere 

culturen in Europa. Tevens heb ik ge-

woon erg veel plezier gehad in een mooi 

nieuw land. 

“Logeren bij een 
gastgezin! echt 
een aanrader.”

olivier ter poorten – 17 jaar

Bij het 
jongeren-

programma 
zitten allerlei 

activiteiten. 

JonGerenreis!

JonGeren


