
Reisverslag Erasmus+ IC-green meeting Derval 
 
We keken heel erg uit naar de week in Derval. Na heel wat voorbereiding trokken we op 
zondag 15 april met het busje van de school naar het station Lille-Flandres. Daar namen we 
de TGV naar Rennes vanwaar een busje ons naar Derval bracht. Na een rit van ongeveer 
vier uur kwamen we in de namiddag aan in het zonnige Derval. Eerst hebben we 
kennisgemaakt met de Duitse leerlingen, in het Engels natuurlijk, maar hier en daar toch een 
woordje Duits. Die zondag deden we het rustig aan en waren er nog geen activiteiten. 
Maandag bezochten we een experimentele boerderij. Alle mest van de koeien wordt er in 
een grote put bewaard en dient als grondstof voor het biogas. Met het melken van de koeien 
wordt er geëxperimenteerd. De koeien worden namelijk door een machine gemolken, zonder 
enige tussenkomst van een persoon. Naast de boerderij was er een firma bezig met het 
bouwen van een nieuwe biogasinstallatie, waar ook de Franse school van zal kunnen 
profiteren door met restwarmte haar gebouwen te verwarmen. We bezochten deze week 
ook een andere biogasinstallatie, waar biogas uit plantaardig afval en mest gewonnen wordt. 
Gedurende deze week presenteerden delegaties van elk land over hoe hun school groener 
kan. Onze presentatie was zeer goed verlopen! Er wordt in het project ook aandacht 
gegeven aan ICT, dus had elk land een workshop voorbereid over een app of website. We 
bezochten tevens de Mont-Saint-Michel en deden daar een prachtige en avontuurlijke 
wandeling langs de baai. Daarnaast hebben we citytrips gemaakt naar Nantes, een mooie 
en grote stad en het gezellige Chateaubriant met een prachtig kasteel. We sliepen de hele 
week op internaat met andere leerlingen van Zweden, Frankrijk, Spanje, Bulgarije en 
Duitsland. We leerden elkaar kennen, de sfeer was zo uniek en fantastisch. Iedereen is zo 
verschillend en toch weer zo gelijkend. Zeer hechte vriendschappen werden gesmeed, wat 
het afscheid dan weer des te lastiger maakte.  
Deze Erasmus+ ervaring was zo onbeschrijfelijk verrijkend, dank U wel Europa en Emmaüs. 
 
Karel en Warre 
 

 



 
English version 
We were really looking forward to go to Derval, to the IC-green meeting. Therefore, we have 
done a lot of preparation. Sunday, the 15th of April, we left Aalter by car to go to the station 
Lille-Flanders. Then we took the ‘TGV’ to Rennes and when we arrived in Rennes, a little 
bus brought us to the little sunny village Derval. First, we met the German delegation. We 
have been talking a lot in English of course, even a bit in German. There was nothing 
planned yet for the rest of that Sunday, so it was a relaxed afternoon. Monday we visited an 
experimental farm. There, all cow dung is saved in a great hole and serves as the basis for 
biogas. They also do experiments with the milking of cows by milking by a machine where 
no person intervenes. Beside the farm, they are building a new biogas installation, where 
biogas will be gained out of plant refuse and cow dung.  
During this project week, all delegations of each country presented about how to make their 
school greener. Our presentation went very well! In the project, we also pay attention to ICT, 
so each country had prepared a workshop about a useful app or website. It took every time 
45 minutes to present the application and to discover it ourselves. We also visited the Mont-
Saint-Michel and crossed the bay, the walk was very adventurous and beautiful. Besides all 
that, we visited the huge and beautiful city of Nantes and the idyllic city of Chateaubriant with 
its huge medieval castle. We slept the whole week on a boarding, together with all 
delegations. That’s where everyone got to know each other, the atmosphere was so unique 
and fantastic. Strong friendships are made, so that made the farewell very hard… This 
experience was so enriching, actually indescribable. 
 


