PRESS RELEASE
Burgemeester verwelkomt gastgezinnen Europacollege en hun studenten voor gezellige drink op
stadhuis

Op maandag(avond) 3 februari 2020 werden de gastgezinnen van het Europacollege en hun
internationale studenten door burgemeester Dirk De fauw verwelkomd op het stadhuis voor een
gezellige receptie. Een mooie en ideale gelegenheid om het zogenaamde host family project van het
onafhankelijk postuniversitair instituut dat verschillende Masters in gespecialiseerde Europese
studies aanbiedt in de kijker te plaatsen.
Het unieke project, waarbij families en gezinnen uit Brugge tijdens het academiejaar studenten van het
College uit alle uithoeken van de wereld uitnodigen voor gezamenlijke activiteiten – gaande van een
gemeenschappelijke lunch of een gezellig diner over een fietstochtje naar Damme of een uitstapje naar
Blankenberge tot het bezoeken van culturele en historische bezienswaardigheden in de regio – bestaat al
sinds 2009 en anno 2020 zijn ruim 50 lokale gezinnen zo gastvrij om in totaal 100 studenten op regelmatige
basis bij hen thuis uit te nodigen.
Het doel van het host family project is om Brugse gezinnen en inwoners van de stad de kans te geven in
contact te komen met de internationale studenten van het Europacollege en vice versa. Dit bevordert immers
de lokale integratie en het sociale welbevinden van de studenten die een jaar in Brugge vertoeven om zich te
specialiseren in de Europese structuren. De gastgezinnen genieten op hun beurt van het rijke, interculturele
contact met studenten van binnen en buiten de Europese Unie.
De receptie op het stadhuis die plaatsvond op maandagavond was voor het Europacollege en de stad Brugge
de ideale aangelegenheid om de gastgezinnen van harte te bedanken voor hun gastvrijheid, enthousiasme
en bereidwillige medewerking aan het prachtige project. Burgemeester Dirk De fauw, rector Jörg Monar en
Bertil van Outryve d’Ydewalle, alumnus van het Europacollege en voortrekker en ondersteuner van het
project, namen tijdens het officiële gedeelte het woord en tot slot deelden ook enkele gastgezinnen en
studenten hun unieke en onvergetelijke ervaringen.
Na het plechtige gedeelte in de raadzaal van het stadhuis op de Burg volgde nog een lekkere Brugse Zot
aangeboden door de burgemeester. Het ideale kader voor de aanwezige gastgezinnen en studenten om
herinneringen op te halen en ervaringen uit te wisselen. Het Europacollege is overigens vastbesloten om het
succesvolle project in de komende jaren nog verder uit te bouwen met extra gastgezinnen om zo de
verbondenheid tussen het College en de inwoners van de stad nog verder te versterken en te intensifiëren.

www.coleurope.eu/press
The news item on the website of the College of Europe can be viewed via the following link:
https://www.coleurope.eu/news/host-families-drink-city-hall-brings-students-and-hospitable-families-together
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