
     

 

 

Hey Alter, haben Sie WLAN? 

Lena Maas, Anne van Heeckeren, Laurens Klaassen en Robin Bartels. Dit waren de 

vier mensen die samen met meneer Beurskens voor een week naar Oostenrijk 

gingen voor het zogenaamde “U.F.O. - Erasmus project”. Dit was een project waar 9 

scholen van verschillende Europese landen aan meededen en het was bedoeld om 

een betere samenwerking binnen Europa te creëren. Het onderwerp van deze 

week? Immigratie. 

 

zondag: 

Het was zo ver. De reis waar we naar met z’n allen naar uitgekeken hadden ging eindelijk 

beginnen. We moesten om 8 uur ‘s morgens bij de school zijn zodat we op tijd in Oostenrijk 

waren, want het was nogal even rijden. We gingen met de auto naar Oostenrijk. De 

heenweg was vrij rustig en met een paar stops kwamen we mooi op tijd aan in Oostenrijk. 

Hier werden we door onze gastgezinnen opgevangen, gingen we naar het huis waar we 

deze week zouden overnachten en kregen we een rondleiding door het huis. Toen op tijd 

naar bed, want maandag was het alweer vroeg opstaan. 

 

Maandag: 

Op maandag gingen we eerst naar het Volksheim, waar alle scholen zich voorstelden door 

middel van een presentatie of een video. Hierna werden we opgedeeld in 6 groepen, die de 

hele week zo bleven. We moesten eerst de marshmallowtest doen, waarbij je een zo hoog 

mogelijke toren moet bouwen en bovenop een marshmallow moet zetten. Dit ging bij 

sommige groepen heel goed en bij andere juist helemaal fout.  

        Daarna gingen we in een  

        restaurant lunchen. tijdens deze 

        lunch hebben we gekaart met de 

        Sloveense studenten. we hebben 

        ze pesten geleerd, maar omdat 

        we met z’n achten speelden en 

        maar een set kaarten hadden 

        liep het spel niet echt heel goed. 

        Later na kwamen we terug in het 

        Volksheim. Hier kregen we uitleg 

        hoe je een interview goed 

voorbereidt. Toen moesten we zelf jongeren met een migratieachtergrond gaan interviewen, 

maar omdat er 6 groepen waren en maar 4 jongeren moesten 2 groepen zelf iemand vinden 

die ze wilden interviewen. Hierna was de schooldag klaar en gingen we naar het huis van 

het gastgezin. Die avond zijn we nog met veel andere mensen van het Erasmus project bij 

elkaar gekomen en toen we weer terug in het gasthuis kwamen zijn we gaan slapen. 

 

Dinsdag 

Dinsdagmorgen begonnen we met een artikel schrijven over het interview van de vorige dag. 

Hier hadden we best lang de tijd voor, maar aangezien er voor de rest weinig te doen was 



hebben we toen voor het grootste gedeelte niks gedaan. Hierna gingen we met de bus naar 

Linz en we kregen ook een lunchpakketje mee voor in de bus. In Linz bezochten we het Ars 

Electronica museum wat iedereen een erg leuk museum vond. Eerst kregen we een 

rondleiding door een deel van het museum  

waar we onder andere robots, 3D-printers en hele goede microscopen gezien hebben en  

toen kregen we een soort 3D film te zien in een kamer waar de hele muur en vloer de film 

was, waardoor je dus ook onder je alles kon zien bewegen. In deze film zagen we onder 

andere een hele mooie weergave van ons heelal en ook een kort stukje onderwater. Na het 

museum hadden we nog even tijd om de stad Linz zelf te verkennen en toen gingen we 

terug met de bus naar Ybbs. Hier gingen we avondeten bij een pizzarestaurant, maar omdat 

we achter lagen op schema was Robins gastgezin er al en heeft hij dus niet met ons 

meegegeten. 

 

Woensdag: 

Op de woensdag hebben we aan onze 

artikelen gewerkt. We moesten een artikel 

schrijven over Linz en over het interview 

met een allochtone student. Daar hebben 

we ongeveer twee uurtjes aan gewerkt. We 

zijn ook ingedeeld in 6 groepen, sommige 

gingen mensen in het winkelcentrum 

interviewen, sommige immigranten en 

anderen moesten interviews houden bij de 

politie academie. Toen was het tijd voor de lunch, er stond schnitzel op het menu. Zoals 

gewoonlijk gingen we ook weer kaarten, dit keer met Oostenrijkse jongens en één Zweeds 

meisje. Na de lunch zijn Lena en Anne gaan winkelen met twee Zweedse meisjes en 

hebben we nog de lokale supermarkt bezocht. Laurens en Robin moesten hun interview 

houden. Rond vier uur was het dan ook tijd voor Lena en Anne om naar “Café Miteinander” 

te gaan, daar moesten we immigranten interviewen. Eerder die dag heeft elk groepje zelf de 

vragen moeten verzinnen. Na alle interviews, was het tijd om weer naar het gastgezin te 

gaan. Het was weer een hele leuke, volle dag! 

 

Donderdag: 

Vandaag gingen we naar Wenen, de 

hoofdstad van Oostenrijk. Het was 

ongeveer 1,5 uur met de trein vanuit Ybbs 

a. d. Donau. In de trein hebben we weer 

gekaart met de Ieren. Toen we in Wenen 

aankwamen zijn we opgesplitst in 

groepjes en werden we door de 

Oostenrijkse studenten rondgeleid door 

Wenen. Vooral de “Hofburg”, maakte veel 

indruk op ons. Toen gingen we lunchen 

bij de McDonalds midden in de stad, we moesten dus erg lang wachten op onze bestelling. 

Na de lunch gingen werden we opgedeeld in drie groepen en gingen we elk naar een andere 

krant. Daar vertelde een journalist over zijn baan, immigratie en heeft de groep van Robin 

een scherm gezien waarop je kon zien welke artikelen het meest gelezen werden en wat 

nieuw nieuws was. Daarna hadden we nog wat vrije tijd in Wenen. Die avond was iedereen 



uitgenodigd om naar een barbecue bij één van de Oostenrijkse studenten te gaan. Daar 

hebben we dus de rest van de avond doorgebracht. 

 

 

Vrijdag: 

De laatste ochtend hebben we 

doorgebracht op de  

school om onze artikelen af te 

maken. Die middag zijn we nog gaan 

lunchen en hebben we een moskee 

en een katholieke kerk bezocht. Daar 

werd verteld over het geloof, beiden 

waren erg interessant. Voor we het 

wisten was het al avond. We gingen 

allereerst naar de school om daar het 

eindfeest te houden. Robin heeft de avond vooral pingpongend doorgebracht. De week was 

erg vermoeiend, Robin en Laurens wilden daarom liever naar huis om zich op te laden voor 

de lange terugreis.  

 

Zaterdag: 

Vandaag moesten we dan echt vertrekken… Na een week vol plezier, nieuwe mensen, 

nieuwe vrienden, nieuwe culturen etc. was het tijd om afscheid te nemen van ons gastgezin. 

Om 8 uur vertrokken we vanuit Ybbs naar Nederland. Na een paar pauzes kwamen we rond 

7 uur aan. Het was fijn om onze familie weer te zien, maar we vonden het toch ook wel een 

beetje jammer dat we weer thuis waren. 

 


