We gingen naar Wolverine de film en mochten een kijkje nemen
in the emergency room waar gevaar voor orkanen en tsunamis in
de gaten wordt gehouden. Want toen wij in Hawaii verbleven was
er een tropische storm alarm. We zijn op veel stranden geweest en
hebben veel gedanst. Want naast al deze activiteiten overdag
leerden we s’avonds op het kamp te linedancen of bon dance en
kregen we ook de hula aangeleerd. Want op de laatste zaterdag
was the Farewell Aloha dinner. Gedurende de twee weken hadden
we veel Lions clubs ontmoet omdat zij ons eten verzorgden en
ons hosten voor grote diners. Tijdens deze diners verliep alles
officieel werd er gezongen en het eten gezegend werd de loyaliteit
aan de Lions gezworen en eerbied voor de vlag gevraagd. Wij moesten vaak iets zeggen over waar we
vandaan kwamen of wat we van Hawaii vonden. Op deze zaterdag deden wij voor hen iets terug om ze te
bedanken. We verzorgden een hele show voor alle lions die kwamen kijken. De meiden deden een hula, de
jongens ook en samen zongen we een chant en dansten een hula.
Van het Braziliaanse meisje leerden we de brazilian dance en ook dat deden we. Datzelfde meisje had
geleerd om de ukelele te spelen en
ik zong met haar een lied. Een jongen uit
Duitsland kon heel goed piano
spelen en met hem zong een groepje Use
Somebody van Kings of Leon. Er
was allemaal typisch Hawaiaans eten:
hulihuli chicken, poi, sweet patato
en nog veel meer. Het was een hele leuke
avond en een beetje de afsluiting
van de reis. (

We hebben kortom teveel gedaan
om op te noemen, maar ik kan je
verzekeren dat het een geweldig
ervaring was. De mensen op Hawaii zijn
super aardig en open. Als je
interesse toont in hun geschiedenis en
cultuur en gewoonte kun je er heel
veel van leren. Het kamp met andere
jongeren is super leuk en je
verbaast je erover hoe hecht je wordt als
groep na een paar dagen. Je leert
veel van elkaar en krijgt begrip voor de
verschillen. Dus twijfel je over of
je mee wilt doen aan de Lions Exchange
doe dat vooral niet! Gewoon doen! Het is een super leuke ervaring. Maar onderschat niet wat je moet doen.
Zo moesten wij een essay schrijven over onze ervaringen en je moet de hula aanleren en veel activiteiten
waren officiële aangelegenheden. Je moet ook een presentatie houden over je land. Ik vond dit het juist leuk
maken. De etnic presentations waren bij ons erg leuk. De jongens uit Duitsland maakten pannenkoeken en de
Italianen maakten echte pasta. Nathalie en ik maakten overheerlijke Appeltaart :D. Maar als dat niet
helemaal jouw ding is zou ik een andere bestemming kiezen.
Ik vond Hawaii geweldig, ik heb er veel van geleerd en ben een prachtige ervaring rijker.

