
Niet alleen toeristen brengen een internationale sfeer naar de stad. Studenten
dragen ook bij aan deze ontwikkeling. We geloven dat meer prikkels om in
Brugge te studeren, de stad dynamischer en meer Europees gericht kunnen
maken door het een interessantere bestemming te maken voor Erasmus-
studenten. Dit zou de internationale sfeer kunnen versterken en de status als
een smeltkroes van Europese burgers en culturen kunnen versterken. Wij als
internationale studenten hebben de interesse gevoeld om dieper in de lokale
gemeenschap te integreren om ons samen te brengen met lokale burgers. Het
aanmoedigen van studenten om samen te komen in verenigingen die de
internationale dimensie van de stad versterken, zou een mogelijke manier
kunnen zijn om daar te komen.

EUROPA HEEFT DE STEUN VAN DE GEMEENTEN NODIG
EUROPE NEEDS THE SUPPORT FROM MUNICIPALITIES

Europe is much more than Brussels, much more than the EU and much more than
member states. Europe is every single citizen and every region with their own
cultures, habits and opinions. That is why Pulse of Europe is acting locally and
tries to reach out in the smallest towns all over the continent. We believe that
bringing the movement to Bruges was an important step to also reach the people
in West-Flanders. European municipalities must be strengthened and more
integrated in the European Project.

Europa is veel meer dan Brussel, veel meer dan de EU en veel meer dan de
lidstaten. Europa is elke burger en elke regio met zijn eigen culturen, gewoonten
en opinies. Dat is de reden waarom Pulse of Europe lokaal optreedt en probeert
uit te reiken in de kleinste steden over het hele continent. Wij geloven dat de
beweging naar Brugge brengen, een belangrijke stap was om ook de mensen in
West-Vlaanderen te bereiken. Europese gemeenten moeten worden versterkt
en meer geïntegreerd worden in het Europese project.

MENSEN SAMEN BRENGEN ROND EUROPA IN BRUGGE
BRING PEOPLE TOGETHER TO TALK ABOUT EUROPE IN BRUGES

A lot of people take the EU for granted or do not realize that it must be defended
before the debate is taken over by anti-European forces. We believe that Bruges
can become even more pro-European when embracing such a discussion. Joint
debates with diverse people and roundtables with citizens of Bruges can serve as
a great opportunity to share experiences, thoughts and challenges about
European integration.

Veel mensen beschouwen de EU als vanzelfsprekend of realiseren zich niet dat
ze moeten worden verdedigd voordat het debat door anti-Europese
groeperingen overgenomen wordt. Wij geloven dat Brugge nog pro-Europeeser
kan worden wanneer we zo'n discussie omarmen. Gezamenlijke debatten met
diverse mensen en rondetafelgesprekken met Brugse burgers kunnen een
uitstekende gelegenheid zijn om ervaringen, gedachten en uitdagingen over de
Europese integratie te delen.

GEBRUIK MAKEN VAN HET EUROPEES MILIEU IN BRUGGE
MAKE USE OF THE EUROPEAN ENVIRONMENT IN BRUGES

Every day, thousands of EU citizens visit Bruges, share streets, shops, chocolate
and waffles. This atmosphere is a great opportunity to promote the unity in
diversity amongst all visitors and all Europeans. This international atmosphere
must be embraced every day. It is a great opportunity to promote the European
project rather than spreading individualist and populist messages. Further, as the
home of the College of Europe, we felt the need to show some visibility on the
streets of our conviction that brought us here.

Elke dag bezoeken duizenden EU-burgers Brugge, ze delen straten, winkels,
chocolade en wafels. Deze sfeer is een geweldige kans om de eenheid in de
verscheidenheid tussen alle bezoekers en alle Europeanen te bevorderen. Deze
internationale sfeer moet elke dag worden omarmd. Het is een geweldige kans
om het Europese project te promoten in plaats van het verspreiden van
individualistische en populistische berichten. Verder, als de thuisbasis van het
Europacollege, voelden we de noodzaak om zichtbaarder te zijn in de straten en
onze overtuiging die ons hier tot in Brugge heeft gebracht te delen.

VERSTERKTE EUROPESE STUDENTEN IN DE STAD
STRENGTHEN EUROPEAN STUDENTS IN TOWN

Not only tourists bring an international atmosphere to the city. Students also
contribute to this development. We believe that more incentives to study in
Bruges can make the city more dynamic and more European by making it a more
interesting destiny for Erasmus students. This could add to the international
atmosphere and could strengthen its status as a melting pot of European citizens
and cultures. We as international students have felt the interest to be integrated
deeper in the local community in order to bring us together with local citizens.
Encouraging students to gather in associations that strengthen the international
dimension of the city could be a possible way to get there.

HOUD DE PULS VAN EUROPA LEVEND
KEEP THE PULSE OF EUROPE ALIVE

One year of Pulse of Europe in Bruges draws to a close. We have enjoyed raising
our pro-European voice in the city center of Bruges. However, we want the Pulse
to last and to keep beating after Summer 2018. Therefore, we invite the city
administration to continue their support for the future generations of motivated
Europeans and to help the citizens of Bruges to keep the Pulse of Europe beating.

Een jaar van Pulse of Europe in Brugge is ten einde. We hebben genoten van het
verhogen van onze pro-Europese stem in het centrum van Brugge. We willen
echter dat de Pulse blijft bestaan en na de zomer van 2018 blijft kloppen.
Daarom nodigen we het stadsbestuur uit om hun steun voor de toekomstige
generaties gemotiveerde Europeanen voort te zetten en de Brugse burgers te
helpen de Pulse of Europe te verder te laten kloppen.
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