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ASSEN - Er staat een bijzondere uitwisseling
op de agenda voor zeven studenten van het
Dr. Nassaucollege in Assen. Zij zullen op 7
mei samen met enkele van hun docenten
naar St. Petersburg in Rusland vertrekken
om daar in contact te komen met studenten
van de school Skola 2. Zij zullen een week
lang deelnemen aan het Russische
onderwijssysteem en werken aan culturele
voorstellingen in de Nederlands Hervormde
Kerk in de stad.
De studenten van het Quintis gebouw
moesten allemaal een zogenaamde
"sollicitatiebrief" schrijven om aan te geven
waarom nou juist zij geschikt waren om naar St. Petersburg af te reizen. Er zijn uiteindelijk zeven
studenten geselecteerd om een week lang lessen te volgen aan de middelbare school Skola 2. Naast
het volgen van bijvoorbeeld geschiedenislessen zullen ze ook veel uitstappen maken om de historie
van St. Petersburg en van Rusland te ontdekken.
Tijdens het verblijf in St. Petersburg zullen de leerlingen ondergebracht worden bij Russische
gezinnen. Volgens Kevin Tjeerdsma en Sebastiaan Koen, twee van de studenten, zal het verschil in
onderkomen tussen thuis en Rusland niet uitmaken. "We hebben foto`s gezien, het ziet er allemaal
wel anders uit, maar vooral erg gezellig." Naast het ontdekken van het Russische familieleven staat
vooral het contact tussen de jongeren van hun eigen generatie centraal. Het is een oriëntatie op de
toekomst; hopelijk zullen tijdens deze reis contacten worden gelegd, misschien zelfs vriendschappen
worden gesloten, die later van belang kunnen zijn.
Johan Zielstra, die vorig jaar in december al een voorbezoek bracht aan de school in Rusland, is
vooral erg enthousiast over de gastvrijheid van het land en haar mensen. "Overal waar je komt,
word je met open armen ontvangen, mensen zijn erg geïnteresseerd in wat er zich in Nederland
afspeelt," vertelt Zielstra. En nu is er dus de kans voor Asser studenten om te leren over het
Russische leven, de cultuur en de geschiedenis.
Maar de reis was niet mogelijk geweest zonder de ondersteuning van een aantal belangrijke
instanties. De Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Vrienden Van St. Petersburg en ook de Gasunie
leverden bijdragen.
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