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MIJN VRIJE TIJD IN FRANKRIJK

INTRODUCTIE

IN PARIJS

Van september 2005 tot maart 2006
heb ik via het UNITECH- en Erasmus
programma aan de Ecole Nationale du
Génie Rural, des Eaux et des Forêts in
Parijs gestudeerd. Ik heb hier keuzevakken gevolgd op het gebied van
duurzaamheid, infrastructuur en recht.
Tevens heb ik een project gedaan over
Duurzame Ontwikkeling dat kan dienen
als stage voor mijn studie.

MOTIVATIE
Ik wilde heel graag aan een buitenlandse universiteit studeren en het
liefst in Frankrijk, vanwege de taal en
de cultuur. Verder vond ik het
UNITECH-programma een uitgelezen
kans om deze buitenlandervaring te
combineren met een stage bij een internationaal bedrijf.
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Mijn studieprogramma sloot redelijk
goed aan bij dat in Nederland. In het
begin kreeg ik met wat herhaling te
maken, maar dit bood ook de gelegenheid om de taal te leren.

HET UNITECH-PROGRAMMA
Voor het UNITECH-programma waren
er diverse reisjes gedurende het jaar.
De start-up week was in Delft, niet exotisch maar wel leuk om je eigen stad
eens te beleven met buitenlanders. Het
afsluitende gala van die week was in de
UB, heel bizar om te dineren op
dezelfde plaats als je normaal hard zit
te studeren, maar vooral zeer indrukwekkend. In januari zagen we de hele
groep weer in Milaan, hier moest een
stuk harder gewerkt worden en het was
heel koud, waardoor we ’s avonds
graag de warme trendy clubs van
Milaan verkenden. Afgelopen augustus
was de afsluiting van mijn jaar in Göteborg. Het was leuk om iedereen weer te
zien en alle avonturen te horen en natuurlijk was er weer zo’n mooi gala op
het einde.

Ik heb heel veel door Parijs gewandeld, ook vaak alleen en alle leuke straatjes
verkend. Met de andere Unitech studenten had ik al snel heel leuk contact en ging
ik vaak iets drinken of uit eten. Het gebied rond Luxembourg (Quartier Latin) was
daarbij uitgesproken favoriet, maar in de buurt van mijn school (Montparnasse)
vond ik het ook altijd heel leuk (sushi!). Hier is ook iedere donderdagavond de
Erasmus party in de discotheek Mix, erg leuk en gratis toegang voor buitenlanders.

FRANKRIJK
Met mijn school heb ik diverse reisjes door Frankrijk gemaakt. We zijn op EU-toer
geweest langs Straatsburg, Luxemburg en Brussel. Verder hebben we een project
in Bordeaux gedaan, ben ik in Genève bij de wereldbank en Verenigde Naties
langs geweest en waren er diverse plezierreisjes. Een weekend skiën in de winter
en in het voorjaar zeilen op de Middellandse Zee. Op deze manier heb ik ook weer
wat meer van het land gezien, dat is toch wel heel anders met zo’n groep Fransen
dan hoe je het zelf altijd ervaart op vakantie. De vooroordelen over Nederlanders
die met caravan en eigen aardappelen op vakantie gaan heb ik niet kunnen ontkennen.
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TIPS & TRICKS
FINANCIEN
Het leven in Parijs is schreeuwend duur, ik vind het nu nog steeds goedkoop als
ik ergens in een café een drankje krijg voor minder dan 4 euro. Eten en drinken
in de supermarkt is goed te betalen en uit eten gaan ook niet heel duur, afgezien
van de drankjes. De grootste kostenpost was eigenlijk mijn huur. Iedereen kan in
Frankrijk huursubsidie aanvragen, dit scheelt ongeveer 90 euro per maand.

Toeristische hoogtepunten

Uitzicht over de Seine

Wijnproeverij

DE ERVARING
Ik zou later graag in Frankrijk werken, maar wil eerst volgend jaar mijn
afstudeerstage daar doen. Dit is ook georganiseerd in het kader van het
UNITECH-programma. Het verblijf in Parijs is me super bevallen en ik ga
graag terug. Het leukste vind ik dat ik nu echt goed Frans spreek en de
leuke vrienden die ik er aan over heb gehouden.
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HUISVESTING
Mijn gastinstelling heeft een kamer voor mij geregeld op de Cité Universitaire:
een grote campus in het zuiden van Parijs met voornamelijk internationale studenten. De Cité is een fantastische plek om te wonen, een prachtig park en diverse faciliteiten (restaurant, zwembad, koffiebar, bibliotheken, sportfaciliteiten,
theater). Verder zijn er altijd andere studenten op zoek naar contact en woon je
midden in Parijs. De metro stopt voor de deur en in 10 minuten sta je voor de
Notre Dame.
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