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Een student van het Europacollege voor de lunch
Project ga6tgezinnen
op initiãtief van h€t pliatsetühe Comitë ltoor het Europacollege organiseert de dienst Studentenv oonizningen
activiteiten gdurende het úcademiejaør met als ¡loel de studenten zich
thuis te laten loelen in Brugge.

Geschiedenis vân het

project

Het doel ven dit project is Brugse
gezinnen de mogelijkheid te geven in contact te komen met studenten van hec Europacollege en
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vice versa.
Het idee bestaat erin dat d.e gastgezinnen een klein âântal studenten (2 tot 4) uitnodigen voor eeh
lunch op zondag. Hieruit kunnen

inrernationele vriendschâppen

ontstaen. Studenten krijgen dan
het gevoel berer geänregreerd te
zijn in hun nieuwe rhuisstad en
de gastgezinnen genieten van het
rijke, interculturele contact met
studenten van het Europacollege.

Ifet Eufopacollege
Het Europacollege ìs het eerste
en meest gerepuceerde instituut
voor Europese postuniversitai.re
studies. Herwerd in 1949 gestichr
te Brugge (België), door Europese vooreanst¿nnde ûguren zoals
Salvador de Madarlaga, Winston
Churchlll, Paul-Henri Spâak en
AÌclde de Gasperl, mer de bedoêling een instituut op te richten
waar unive¡sitaire gediplomeerden van de meest uiteenlopende

nationaliteiten samen zouden

kunnen studeren en leven.
Een groep enthouslaste Bruggelingen, onder leiding van pater
Karel Verìeye, slaagde erin om
het College nâer Brugge te hàlen.
Pfofessor Hendrik Brugmans, één
van de intellectuele leiders van de
Europese Beweging in die rijd,
werd de eersteRector, Het College
kan rekenen op een wereldwijd
netwerk met al meer dan rr.ooo
oud-studenten. Ieder Jaar studeren er g4o studenten vân een
55-tal verschillende nationali reiten één van de vier verschillende
Maname's (Mastet na Master) in

Brugge. Het Europacollege heeft
nog een tweede campus in Natolin (\4rarsaw) Polen waar jaarlijks
1zo studenÊen jaarlijks studeren.
Voor meer info, zie www.coleurope.eu.

Enkele getulgenissen van

gastgezlnnen:

"Brugge ß een veelzijdige stad met
een opcn blih op de wereld. We zijn
bijzonder trots dat janrlijks een jong
internøtionøql gezelschap in onze
stad neerstrijkt 0în etcpertise \It te
doen. Als Btuggeling willen we ileze
Joflge mensel gfqag ontmîeten en
gastllrij ontvangen in onze woonst in
de binflenstød. We wisselen grøagvøn
gedachten, willen de studenten laten
ken ni s møkzn me t o oh he t he ¡l endøags e
en het leyendige yan onze cultuur- en
erJgoedstatl en hopen hen na een

jaar

als echte qrnbsssúdeurs ya.n Brugge
terug dewereld in te sturen;'

Katrien Van Eeckhoutte, Algemeen Dìrecteur, Concertgebouw
B¡ugge VZ'IM.
"Ongetteereens om de 6wekenyewelyt ij bij het
familiãßl avonilmaal
og zontlag enkele studÊ\?.ten. En dit n u

kanffi

¡eeils sinds wrscltillende jaren. voor
inclusiú onze kinderen, maar ook
voor de betrohhen studefltenis dit een
verrijkende emaring. De gespreksonilerwerpen zijn zter geyar ieeril, gøun¡le
ons,

v

nhetgeen in devoorbijewekenal
lemqal in het'r,rteteldni euw s gekomen
is, over thema's tlie in de rægectieve
lønden yan herkomst levm, tot kleine
ølledaagse dingatZo lercnzfi Bruge
en ¡le Brugse rcgio beter kennen. En
wij tt enuhnen onze hffi o7 dt wercId!'

Bertil van Out¡yve d'Ydew¿lle,

voorzitter, plaatselijk comiÉ voor
het Europacollege.

Van Eeckhoutte als gastvfouw samen met enkele

Enkele studenten aan het
woord¡

of

them wry nice and with d red.l sense
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ho slitalit!. The! invitetl us for dinner
andwe spent
around z-g hours dt tlrc¡r þldce, We
talkeil øbout nerything and I kørnt
some details dbout
Bruges andBelgium ¡n gehelø.L Great
expcrience, which I suæest to all stu-

d.entsl

Thanks Jor orgønßing thcse meetings,

I thinh the! Me

yety interestíng and

md.keyuseehw
Beþianpeople live;'
Sabina TSAKOVA (zoro-zorr)

Bent u geä¡rteresseerdo¡¡ een
gastgezin te worden! Hebt u
vragen over dlt proj€ctÞ
student.affairs@coleurope.eu of

"Grcøt experience, it was nice to get to
øctud.l people Ír|m ßruges. Very
nice people, dnd gredt food as yrell! n
was a very níce initiatfue, and I hope
that the College ¿ontinues to.rlrork with
the localcommunity in oùerto þromote a betteî undeß tanding between Co llege oÍ Eurlpe students and the llcdß ;'
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Diego LLORENS ECHEGARAY

lege

fieet

"The experimce with the Bruges feníUes wds great. Gduri dtxd I rnet two
Jamilies,both

studentenl'

(zoo8-zoog)
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lilt ia Taveir ne, verantwoordeliJke
de studenten van het Europacol-

