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Voor vertrek….
De keuze om op Erasmus te gaan was voor mij ééntje waar geen motivatie voor nodig was.
Nog voor ik aan mijn studie begon, wist ik dat dit een kans was die ik niet kon laten
schieten en spoiler alert, ik had gelijk.
Het voorbereiden van je uitwisseling zal niet makkelijk zijn en er zal veel stres bij komen
kijken om alle formaliteiten in orde te krijgen. Maar laat je hier niet door afschrikken, je
medestudenten die ook op Erasmus gaan en je coördinator kunnen je zeker helpen.
Voor het vertrek raad ik aan om een dikke winterjas te kopen. Dat kan je daar ook doe,
maar het zal zeker niet goedkoper zijn.

• gelegen aan de oever van het
meer Saima
• hyper moderne campus
• 5200 studenten
•80 nationaliteiten

Mijn verblijf….
Finland is een mooi land met een prachtige natuur, maar wat deze Erasmus onvergetelijk
gemaakt heeft was niet de natuur, de parken of het noorderlicht maar wel de mensen die ik
ontmoet heb. Lappeenranta is geen stad, het is eerder een ietwat groot dorp. Er zijn cafés,
restaurants en zelfs een paar clubs, maar echt veel is er niet te zien of te doen. De meeste tijd
wordt samen doorgebracht met anderen en ik heb me geen moment verveeld. En dit is wat
deze Erasmus zo mooi maakte, de hechte banden die gesmeed worden.
Enkele dingen die ik nooit zal vergeten:
• Schaatsen naar de campus
• Kijken naar het noorderlicht en niet door hebben dat mijn bier bevriest
• Door knie hoge sneeuw wandelen

Bij terugkeer….
Mijn tijd in Finland was onvergetelijk. Ik weet niet of het mij gaat helpen later
in mijn carrière, maar dat is zeker niet de reden waarom ik het gedaan heb.
De mensen die ik heb leren kennen, vergeet ik nooit meer. Ik zou zo weer
teruggaan.

.

Opgepast, 100% kans om een sauna verslaving op
te doen.

