Het EVA-programma
maakt deel uit van
AFS Interculturele Programma’s

Even kennismaken met EVA!
EVA staat voor ‘Europa voor Allen’ en is een uitwisselings-programma binnen Europa voor vrouwen boven
35 jaar.

Wie kan deelnemen?
• Iedereen die openstaat voor andere culturen en leefwerelden
• Iedereen die bereid is in een klein team te werken aan de praktische organisatie van het concrete EVAprogramma
• Iedereen die bereid is een gast te ontvangen en nadien bij die gast op bezoek te gaan.

Met welke landen wordt er uitgewisseld?
We zoeken partners in heel Europa. Alhoewel we ook al zeer geslaagde uitwisselingen konden
organiseren met andere landen zoals Turkije, Egypte en Rusland.

Wanneer vindt de uitwisseling plaats?
De exacte data worden in overleg met het gastland vastgelegd.
De buitenlandse EVA’s worden eerst uitgenodigd in Vlaanderen zodat ze de kneepjes van het EVAprogramma leren kennen.

Kosten van deelname?
Verblijfskosten vallen ten laste van de gastfamilie.
De reiskosten worden in onderling overleg met de andere deelnemers gepland en individueel betaald.

Hoe ziet een EVA-week er uit?
Een aantal vrouwen (tussen 4 en 6) verblijven elk afzonderlijk in een gastfamilie.
De gasten delen gedurende één week het gewone leven van elke dag van de gastvrouw.
Er zijn echter ook enkele groepsactiviteiten gepland zoals:
• Een welkom-etentje bij aankomst van de groep
• Eén of meer gemeenschappelijke culturele activiteiten
• Een afscheidsfeestje
De uitwisseling bestaat erin dat een Europese dame gedurende één week te gast is in uw gezin.
Enkele maanden later worden de rollen omgekeerd en bent u, voor één week te gast bij diezelfde
Europese dame.
De ervaring van gastvrijheid en de deelname aan de dagdagelijkse dingen maakt het verblijf in een
gastfamilie voor de EVA’s zo bijzonder.

Iets voor u?
Voelt u zich aangesproken door het EVA-programma en wil u meer informatie, laat het ons weten via het
contactformulier op onze website:

www.eva-vlaanderen.be
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