
Uitwisseling Privatskole Rønde – Weredi 

1 t/m 5 april 2019 - Ronde, Denemarken 

Maandag 1 april kwamen we rond 20:00 aan in Rønde waar we op de Privatskole werden 

verwelkomd door de Deense leerlingen en hun ouders. Na een woord van welkom en een hapje 

werden de leerlingen naar hun Deense gastgezin gebracht. 

 

Dinsdag 2 april verzamelden we om 08:10 op school waar het weekprogramma werd doorgenomen. 

De leerlingen werden opgedeeld in groepjes. Deze week zou ieder groepje een artikel schrijven over 

een activiteit die we zouden gaan doen of over een te bezoeken bezienswaardigheid.                                 

Daarna snel in de bus om Ebeltoft te bezoeken, een karakteristiek dorpje gelegen op het schiereiland 

Mols, onderdeel van het grotere schiereiland Jutland. Het dorpje dat gevormd is door de naam æbler 

(appels) en toft (weide) staat vooral bekend om zijn vele oude huizen. Een rondleiding door het 

raadshuis uit 1789 was indrukwekkend. 



 

Vervolgens zetten we koers naar het nieuwe gemeentehuis van Ebeltof waar we een rondleiding 

in de raadszaal kregen. Opvallend was dat alleen de burgermeester een fulltime positie bekleedt. 

De raadsleden zijn bijna allemaal parttime boer en voor de resterende uren politicus in de 

gemeenteraad. 



 

 

In de middag bracht de bus ons naar Karpenhøj, waar de Nederlander Frans sinds 1983 een 

boerderij runt en groepen ontvangt die een ‘één-met-de-natuur’-gevoel willen ervaren. De 

leerlingen moesten een maaltijd maken van hetgeen ze in de omliggende bossen vonden. Frans 

was wel zo aardig om een voorraad aardappels, bieten en wortels klaar te zetten, anders zou het 

een karig maal worden. O ja, ook een pot mayonaise en olijfolie stond klaar voor gebruik.  

 



 

Na het aanvankelijke geklaag van de leerlingen (‘Ik wil vlees! Waarom gaan we niet naar de 

Mac?’) gingen ze aan de slag. Het resultaat was een heerlijk maal van natuurvoedsel: 

bietensalade met appel; gebakken aardappels met reepjes wortel; pesto van brandnetel en 

Parmezaanse kaas (die Frans had meegenomen).  

 

  



Woensdag 3 april was een dag van cultuur. Het ARoS Art Museum te Aarhus stond allereerst op 

het programma. Vooral de regenboogconstructie op het dak werd door de leerlingen bewonderd. 

De lopende tentoonstelling was ook bezienswaardig, al is hedendaagse kunst niet echt aan deze 

leerlingen besteed. 

 



 

Nadat we het museum bezocht hadden, was het tijd voor de harde werkelijkheid: een rondleiding 

door het niet toeristische gedeelte van Aarhus. In de industriële zone stond onze gids David op 

ons te wachten. David, een Brit die al 20 jaar in Denemarken vertoeft, is dakloos. Zijn verhaal 

was schrijnend. Als 21-jarige kreeg hij acht jaar cel vanwege een bankoverval. Toen hij zijn straf 

uitgezeten had, wist hij dat hij niet in Oxford kon blijven. Hij zou bijna zeker weer in het gevang 

belanden als hij zijn vaderland niet zou ontvluchten. Hij koos Denemarken en bouwde er een 

nieuw leven op. Dat ging lang goed totdat hij zijn baan verloor en zijn relatie een weinig later op 

de klippen liep. Hij ondernam geen stappen om hulp te vragen en eindigde op straat. ‘Dat je een 

bank hebt overvallen, deert niemand maar dat je dakloos bent is een schande’, aldus David. Hij 

liet ons de krochten van Aarhus zien, de plekken waar hij al die jaren overleefde totdat hij een 

caravan kon kopen waar hij nu woont. Indrukwekkend. 

Donderdag 4 april, alweer de laatste dag. Tijd voor een lesje geschiedenis tijdens een 

wandeling naar de ruïne van Kalø. Een ruïne, in 1313 gesticht door de Deense koning Erik VI. 

Een mooi plaatje voor een groepsfoto! 



 



’s Avonds was het genieten van het heerlijke buffet dat de Deense gastouders voor ons bereid 

hadden. Werkelijk een feest voor de innerlijke mens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte werden de presentatievaardigheden van de leerlingen nog even op de proef gesteld 

toen ze in groepjes hun artikel aan de ouders presenteerden. Ze hebben prima werk geschreven! 

Oordeel zelf: 

https://issuu.com/roendeprivatskole/docs/udveksling_8b_2019 

 

Aldus opgetekend te Valkenswaard op 12 april 2019 

Bregje Verbruggen 

Diana Klok 

Inge van Beers 

https://issuu.com/roendeprivatskole/docs/udveksling_8b_2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 


