
mei( van Der wai
DracosTer ineum - H8V0
'Sant Timo en ik meidogge oan dit
projekt, ha ik wol wat breder neitocht
oer wat de Fryske taal en it Frysk wezen
foar my betsjut. Ik soe net sander
kinne. As ik ien Frysk platen hear, fyn
ik dat gewoan hiel moai en fiel ik my
grutsk. Ik app ek yn it Frysk mei Timo
en famylje. De taal ferdwine?! Ik wol it
gewoan platen bliuwe, ek mei myn bern
letter. Sant ik yn havo 4 Fryske les krij,
ferbetteret myn Frysk. De tiidwurden
(werkwoorden) sis ik no yn 'e gbede
folchoarder en ik lear nije wurden. Tsjin
myn freondinne sei ik lesten dat ik
fereale bin, yn stee fan ferliefd, haha! Ik
bin tige benijd nei de Utwikseling mei de
learlingen yn Spanje!'

F ryske jongeren meie op

Litwikseling nei Spanje

en Italie. Timo en Niek

(Drachtster Lyceum)

en Elske en Wybrich

(Bogerman Balk) sille nei

Valencia. Der moetsje se

Katalaansk-sprekkende

lee ftiidsgenoaten.

Learlingen fan Liudger

Burgum reizgje nei

Noard-Italie de r' t

se Ladinysk prate.

F ansels komme der ek

learlingen nei F ryslan!

monnGs mei °are
TIMO PosTma
DracHTsTer lyceum - H8V0
'Om oan it projekt mei te dwaan,
moasten wy in filmke meitsje. Niek en
ik hiene fuortendaliks allegearre ideeen.
Wy woene der in stikje fan de Fryske
jongereinband De Hanekop yn ha en
it fuotbal fan SC Heerenveen. Ik sit op
syn minst ien kear yn 'e moanne yn it
Abe Lenstra stadion. As wy it folksliet
sjonge, bin ik sa grutsk dat wy dat
hawwe yn Fryslan. Om de Fryske taal ha
ik wol soargen, want dy Feringelskt en
Ferhollanskt. Mar ik kin my net yntinke
dat de taal ferdwynt. Friezen binnen hiel
grutsk op harren taal en kultuer, ik bin
benijd oft se dat yn Spanje ek binne.'

D e dtwikselingen. soen.e plakfine yn
april maaie. anwege it koroanafirus
gea-ne de reizen foarearst net trocli. De

learlingen. hoopje no yn it nei opjier
folgje vvydtwiksel te gean. Fan.sels

1 barren aventoerenl.
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HonGaarsK

TaLen

age PieTersma
Boarman B8LK - MVO 2
'Ik fan it fuortendaliks in leuk idee om
mei te dwaan oan dit projekt! Ik bin
benijd hoe't de bern yn Valencia it dogge
op skoalle. It liket my moai om mei
dit projekt it Frysk fierder te bringen,
de bern yn Valencia krije miskien
wol Fryske les. En wa wit lear ik wat
Katalaansk, al liket my dat wol lestich
ta. It Frysk en Fryslan is myn libben. Ik
bin hjir berne, myn famylje wennet hjir.
Ik soe it freeslik fine as it Frysk ferdwine
soe, dan kin ik mysels net mear weze. Ik
tink wol dat ik Frysk eksamen dwaan
wol, ik praat it al, dus miskien is it net sa
hiel dreech foar my.'

KaradaansK

WYBrICH HOOGLarlD
BoGerman B8LK - MVO 2
'It liket my hiel ynteressant om nei it
batenlan ta te gean. Soks meitsje je net
alle dagen mei! Ik wol sjen hoe't bern
der libje, hoe't harren skoalle is, wat se
dogge yn harren frije tiid en hoe't it by
harren thus giet. Yn it filmke dat Elske
en ik makke hawwe, fleane wy mei in
tiidmasine nei de takomst. Der sjogge
wy dat Fryslan en de Fryske taal net
mear besteane! Mei dyselde masine helje
wy de provinsje en taal werom. Ik soe
it net hiel fijn fine as de taal ferdwynt.
Dan soe der in stikje fan my fuortgean,
ik praat it altyd mei famylje en mei
freonen. Derom bin ik ek sa benijd wat
it Katalaansk foar de bern yn Spanje
betsjut.'

HOU
frISK

ECCA-pr ojekt:  mei
d yn  t a a l k om st o
fier der  a s dyn  gr ins

Sa ' n 15 middelber e skoa llen
At 5 minder heidstaa lr egio' s
dogge mei oan it  it  ECCA-
pr ojekt . Mei d it  pr ojekt
wur kje skoa llen oan
aktiviteiten oer  r egionale
of minder heidsta len. Tr ije
fan de skoallen binne
Fr ysk:  Dr achtster  Lyceum,
Boger man Balk en  Liudger
Bur gum. De oar e ta len
dy' t  meidogge binne:

• Hongaar sk yn Roemenie
• Fr iulysk yn I ta lie
• Ladinysk yn I ta lie
• Katalaansk yn Spanje

I t  pr ojekt  best iet  t it  akt ive
lessen en br ingt  jonger ein  en
dosinten  t r och Utwikseling
t ichter  byinoar . ECCA st iet
foar  Eur opean  Char ter
Classr oom Activit ies. I t
pr ojekt  fier t  akt iviteiten
At oangeande it  Eur opeesk
Hanfest  foar  Regiona le
of Minder heidsta len.

Mear  wit te of de
winnende filmkes sjen?
Sjoch op:  thisismylanguage.
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