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Erasmus - Lessius - Mechelen - Belgija

O Erasmus izmenjavi sem razmišljala kar dolgo, vendar sem se le odločila za
obisk majhnega mesteca Mechelena v Belgiji. Glede na to kako majhno je mesto
je oddelek za Interie Desig� presenetljivo velik. Pr�i teden ob prihodu so se
začele različne aktivnosti, kot na primer vodeno kolesarjenje po mest�, izlet v
Ant�er� itd. Vse aktivnosti so organizirane z st�ani STIP organizacije, ki nam je
pomagala pred prihodom v Belgijo poiskati stanovanje ali sobo, omogočila nam
je t�di izposojo kuhinjskih pripomočkov in koles. Pr�e tedne se nisem mogla
prenajesti vaﬂjev in friesov (pomfri) z joppie sauce, vendar kasneje sem le začela
pog�ešati domačo hrano in začela kuhati.
Po uvodnih spoznavalnih tednih so se kar hit�o začela predavanja in s tem novi projekti. Izbrala sem si kar vse
predmete, kar pomeni da sem imela predavanja vsak dan dopoldne do dveh ali šestih popoldne. Meni osebno je
bil naj bolj všeč predmet Fur�it�re Desig�, ker sem imela priložnost oblikovati nekaj povsem novega s pomočjo
velike šolske delavnice. Zanimiva sta mi bila t�di predmeta Sur�ival Dutch in Ethical Managerial Problem Solving.
Sama šola je velika in zelo lepa, poleg velike delavnice nudijo t�di knjižnico materialov in Mac računalnike, ki so
na voljo v vseh učilnicah.
Samo mesto Mechelen je zelo prikupno. Z kolesom ga lahko prekolesariš iz enega konca do dr�gega konca v 15
minutah, prehodiš pa v slabih 45 minutah. Številni bari na Vismarkt-u so odlični za popoldanske kavice in večer�e
debate ob pivu z novimi prijatelji. Ob čet��kih in vikendih pa se odvijajo številne zabave ob železniški postaji, kjer je
par zanimivih barov. Vikende sem si vedno organizirala za izlete po Belgiji, tako sem prepotovala skoraj vsa večja
mest v Belgiji.
Pet mesecev je minilo prehit�o! Spoznala sem veliko št�dentov iz celega sveta: Amerika, Kitajska, Španija, Por��galska, Škotska, Finska, Švedska, Švica, Lit�a… Celot�a izkušnja je bila nepozabna. Naučila sem se veliko o sebi in o
ostalih kult�rah in kar nekaj t�jih jezikov (Nizozemščina, Španščina). Kljub temu, da so bila moja pričakovanja
čisto dr�gačna cenim celot�o izkušnjo in če bi se mi ponudila še enkrat ista priložnost bi seveda brez premisleka
rekla DA!
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