
mijn lisa
in latijns
amerika

“En dan gaat jE dochtEr 
vijf maandEn 
naar BuEnos airEs.”

Waarom Wilde lisa op 
een taalreis?
Lisa is vijf maanden naar Buenos Aires 

geweest voor een taalreis. Na haar mid-

delbare school wilde ze er graag tussen-

uit. Als ouders gaven we de voorkeur aan 

een combinatie met iets nuttigs. Al snel 

kwam ze op het idee om Spaans te gaan 

leren, maar dan wel verder dan Spanje. 

De keuze voor Latijns-Amerika was snel 

gemaakt.

De moeder van Lisa vertelt 
over haar ervaring met een 
taalreis. 

Hoe kwamen jullie bij 
studytravel terecht?
We zijn bij verschillende organisaties 

geweest om meer informatie in te win-

nen. Onder meer omdat de prijzen van 

StudyTravel lager waren, hebben wij hier 

geboekt. Daarnaast was het een fijn idee 

dat er een Nederlandse organisatie was 

waar we altijd terecht konden in geval 

van nood.

hoe vonden jullie het 
dat lisa naar Buenos 
aires ging?
Als ouder vind je het natuurlijk erg span-

nend dat je kind zo ver van huis is, maar 

Lisa is gelukkig erg verstandig. StudyTra-

vel heeft Argentinië geadviseerd als be-

stemming. Dit land is één van de meer 

westerse landen in Latijns-Amerika en 

hierdoor ook veilig om te bereizen voor 

een meisje alleen. Wij zijn zelf twee we-

ken bij haar op bezoek geweest en heb-

ben dit zelf ook zo ervaren. Dus dit was 

een goed advies. 

is het een aanrader?
Ik vond het zelf erg knap van haar dat ze 

deze reis durfde te maken. Het is nogal 

wat om in je eentje vijf maanden zo ver 

weg te gaan. Lisa is heel erg zelfstandig 

geworden door haar reis. Het bleek een 

hele goed les. Door een dergelijke er-

varing leer je volgens mij veel meer dan 

in een heel jaar op school! Dus absoluut 

een aanrader. 

“Ze heeft meer 
geleerd dan 
een heel jaar 

op school”
mevrouw Van der Ven – moeder van lisa

Lisa heeft de 
tijd van haar 
leven gehad. 
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