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Onderwijs in een internationale context met hart voor alle leerlingen en hun toekomst 
 

 

New York City uitwisseling 

 

Al sinds het eerste jaar dat ik tto (Twee Talig Onderwijs) doe kijk ik uit naar deze reis, het is 

zelfs een van de redenen dat ik tto heb gekozen. Er zijn 3 bestemmingen in Amerika waar 

je uit kan kiezen: Newark, Boston en New Dorp. Dat is waar ik naartoe ging. 

Samen met een groep van 15 leerlingen die ook allemaal voor tto hebben gekozen vliegen 

we voor 9 uur lang naar het EWR airport. Helemaal uitgeput kom je dan aan. Nog even 

wakker blijven om de koffers op te halen en dan ontmoet je je host waarmee je al een maand 

aan het WhatsAppen bent. Na even gedag te zeggen tegen de leiders van je groep kan je 

in de auto stappen van je nieuwe familie (voor een weekje). En als je dan naar buiten kijkt 

zie je al een hele andere wereld. Het lijkt totaal niet op ons kikkerlandje. Overal grote 

gebouwen en ze zijn overal aan het bouwen, maar het is nooit klaar er is altijd plek voor nog 

een wolkenkrabber. In de avond rond 9 uur kom je aan en je duikt meteen je nieuwe bed in 

want voor je gevoel is het al 3 uur s ’nachts. Als je die dag erna wakker wordt is het wel weer 

even wennen hoor je kijkt naar buiten en je ziet een hele Amerikaanse straat zoals je ze ook 

in de films ziet. Je zit niet midden in Manhattan (the big city) maar een eiland een uurtje dr 

vandaan: staten island. Overal staan er van die absurd grote huizen maar voor de mensen 

daar is dat allemaal normaal. In de ochtend ontbijten met de familie en ik kreeg het niet eens 

op door de grote porties die ze je daar geven.  

Toen ging het eindelijk gebeuren ik ging samen met mijn host, een meisje die ook 15 was, 

naar Manhattan. Je moet er wel rekening mee houden dat je aan het eind van de reis kramp 

in je nek gaat hebben van de hele tijd naar die hele hoge gebouwen kijken. Maar als je dan 

zelf op bijvoorbeeld empire state building of op de Rockefeller centre staat dan zal dat 

waarschijnlijk een van de mooiste dingen zijn die je ooit heb gezien. Het staat overal 

helemaal vol met wolkenkrabbers en dan is er opeens een heel groot groen rechthoek dat 

is Central Park. Een van de enige plekken in Manhattan waar je een beetje rust kunt krijgen. 

Een ander stil plekje is de 9/11 memorial waar voor altijd een herinnering zal blijven aan wat 
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er op 11 september 2001 is gebeurd. Dat kan best emotioneel zijn als je de namen ziet van 

duizenden mensen die zijn omgekomen na een terroristische actie. Maar gelukkig zijn er 

nog betere dingen te zien zoals Broadway. Zelf heb ik de show Aladdin gezien en het is echt 

iets wat je een keer moet meemaken, een Broadway show zien. Je gaat ook nog een dag 

meelopen met hun op school (neem een boek mee want je gaat waarschijnlijk niks begrijpen 

van hun lessen). Rond lopen op Times square, binnen in het vrijheidsbeeld staan en je kan 

natuurlijk aan je host vragen of je nog meer dingen kan doen. 

3 jaar lang had ik uitgekeken naar deze reis, mijn verwachtingen waren hoog maar dit had 

ik nooit kunnen verwachten. Later als ik als volwassene naar New York zal gaan zal het 

nooit hetzelfde zijn als dit. Want wat is er nou beter dan met je vrienden en vriendinnen naar 

een heel ander continent te reizen, prachtige dingen zien, nieuwe vriendschappen maken 

en het belangrijkst natuurlijk het naar je zin hebben. Het afscheid aan het eind van de reis 

was dan ook emotioneel en sommige moesten zelfs huilen maar gelukkig kunnen we 

uitkijken naar april als dezelfde mensen in ons gezin komen voor een week. 
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