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Singapore is een stadstaat in Zuid-Oost Azië, en 
ik mocht er in 2018 een semester doorbrengen. 
Het is een uniek land, westers omdat het jarenlang 
een kolonie is geweest van de Britten, maar met 
heel veel Aziatische invloeden, omdat de bevolking 
grotendeels etnisch Chinees is. Een ideale overgang 
naar de oosterse wereld dus.

Singapore is een heel interessant land, met 
gigantische wolkenkrabbers en moderne gebouwen, 
maar ook met enorme parken en veel natuur. De 
tweede grootste haven ter wereld ligt er. Het is ook 
heel klein, het eiland is ongeveer 50 kilometer breed.

Singapore is staatsgeleid, de meeste mensen wonen in gebouwen 
van de overheid en auto’s en alcohol zijn heel duur. Het openbaar 
vervoer verloopt wel perfect. Er zijn boetes voor alles en kauwgom 
is verboden, maar dit zorgt wel voor een heel propere stad.

Er is een indrukwekkend centrum, met een gezellige kade, een 
shoppingwijk en een mooie skyline. Er is Sentosa, een eilandje 
met stranden en pretparken, en Ubin, een eilandje dat nog niet is 
aangetast. Er is een mooie zoo en veel parken.

De campus van NUS is gigantisch. Er zijn 17 faculteiten, verspreid 
over de campus. Daartussen liggen food courts, een soort van 
cafetaria met verschillende kraampjes. Er zijn 4 buslijnen om de 
campus met zichzelf te verbinden.

Er waren meer dan 1300 exchangers aan NUS, en er was dus meer 
dan genoeg volk om vrienden mee te worden, om mee te gaan 
eten en om op reis mee te gaan. Op Facebook werd er wel al eens 
gevraagd wie er mee op reis wilde gaan, en ik ben zo ook twee keer 
meegeweest.

Bijna alle koten liggen op de campus zelf. Er zijn 
een tiental kotcomplexen, de meeste in University 
Town, een klein dorpje vol koten. Ik zat in Ridge View 
Residential College, een redelijk klein en gezellig kot 
met plaats voor 700 studenten. Het ligt tussen de 
natuur, en het ligt naast de gym, het zwembad en 
sportvelden. In het midden is er een kleine bib waar 
er altijd wel exchangers zitten. Er is namelijk wel wat 
werk te doen.

Vanuit Changi Airport zijn er veel vluchten naar de 
rest van de wereld, goedkoop door veel low-cost 
maatschappijen.

Ik ben op reis geweest naar Indonesië (Batam, 
Yogyakarta en Bali), Taiwan, Hong Kong, Macau 
en China (van Tianjin naar Shenzhen, 2 weken). De 
meeste exchangers gingen naar landen die dichterbij 
liggen zoals Cambodja, Thailand en Vietnam.

Op de foto’s:
Gardens by the bay, een groot park met serres en 
artificiele bomen, achter Marina Bay.
National Day, 6 augustus. Een groot spektakel.
Bubble tea[3]: thee, melk en balletjes. Zeer verslavend.
Een kaart[4] van de reizen die ik heb gedaan, met 
Singapore in het rood gekleurd.
University Town[5], met het moderne glazen gebouw in 
het midden.
Lau Pa Sat, een oud en gezellig food court in het 
midden van de stad.
Ridge View Residential College, mijn kot.
Honey chicken rice, het favoriete eten van het food 
court naast mijn kot.

Kaart van Singapore. [2]


