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Op maandag 1 juli begon ’s ochtends vroeg mijn reis naar Amerika. Om kwart voor 10 vloog ik van 
Düsseldorf naar Chicago. Ik had nog nooit gevlogen en nu moest ik in m’n eentje in Amerika zien te 
komen. Bovendien moest ik overstappen voor mijn vlucht naar Central Wisconsin Airport in 
Wausau. Hiervoor had ik 1,5u de tijd. Dat is erg krap aangezien de controles in Amerika heel streng 
zijn en dus lang duren, dus ik was enorm zenuwachtig. Gelukkig kon ik rond 13u mijn gastvader 
bellen om te zeggen dat ik voor de goede gate stond en ze me op de geplande tijd in Wausau op 
konden halen. Eenmaal in Wausau aangekomen stonden daar mijn gastvader, mijn gastbroertjes (13 
en 11) en Diane, de coördinator van Wisconsin. Mijn gastmoeder was aan het werk. We moesten 
even op mijn koffer wachten maar toen we die hadden konden we naar huis. Mijn gastvader vertelde 
mij tijdens de autorit veel over de omgeving. Bijvoorbeeld dat het erg op Nederland lijkt. Hij kon 
alles vergelijken, want hij is Nederlands. Hij heeft mijn gastmoeder, die wel Amerikaans is, ontmoet 
in Duitsland en is toen met haar in Stevens Point in Wisconsin gaan wonen. Hij praatte ook 
Nederlands met mij, alleen mijn gastbroertjes konden geen Nederlands. Toen we thuis kwamen was 
ik best moe maar het was hier nog maar 3u 's middags dus we hebben nog rockband gespeeld, soort 
guitar hero, en we zijn naar de supermarkt geweest.’s Avonds laat kwam gastmoeder pas thuis maar 
ik wilde wel op haar wachten want ik had vanaf maart al met haar gemaild. Bovendien had ik een 
paar kleine cadeautjes meegenomen. Toen ik die had gegeven ben ik naar bed gegaan.

De eerste week hebben we vooral dingen in de omgeving gedaan. We zijn naar een kaasfabriek met 
een winkeltje geweest. De inwoners van Wisconsin worden kaaskoppen genoemd want ze maken en 
eten veel kaas in Wisconsin. We zijn ook naar de universiteitswinkel geweest. Dit vond ik echt leuk 
om te zien. Ze hebben echt veel spullen met het logo van de universiteit erop. Dat zie je in Nederland 
bijna niet. Ook hebben we gezwommen. Op donderdag was het the 4th of July, 
Onafhankelijkheidsdag. We zijn naar een optocht geweest en ’s middags naar de zus van mijn 
gastmoeder. Iedereen had wat eten mee en zij hadden een groot zwembad. ’s Avonds was er 
vuurwerk. Vrijdag waren er ook nog allerlei activiteiten in het dorp.

Zaterdag 6 juli had mijn gastbroertje een basketbaltoernooi. Na dat toernooi zijn we door gereden 
naar een dorpje in de buurt van Chicago. Daar woonde een andere zus van mijn gastmoeder. 
Tussendoor zijn we nog gestopt bij een outletmall in Oshkosh en een soort restaurant in Milwaukee, 
Kopps, daar serveerden ze enorme hamburgers. Na een rit van ong. 5 uur kwamen we aan in 
Schererville, Indiana, bij de zus van mijn gastmoeder en haar man en 2 kinderen. Nadat ik had 
kennisgemaakt met ze zijn we redelijk snel al gaan slapen want de volgende dag gingen we naar 
downtown Chicago. We zijn gaan shoppen en we hebben gegeten bij een Italiaans restaurant. Na het 
toetje kwam een serveerster met tiramisu met een kaarsje erop voor mijn verjaardag want ik was die 
dag jarig. Na het eten zijn we nog naar Maci’s geweest en naar een groot stadspark. De volgende dag 
zijn we naar een waterpark geweest. Je had er heel veel glijbanen en daar kon je met een zwemband 
vanaf. De volgende dag hebben we nog geshopt in een mall en hebben we geluncht bij iets 
Macdonalds-achtigs. Je hebt er zoveel fastfoodrestaurants die op Macdonalds lijken dat ik het 
verschil niet echt zag. Na de lunch gingen we weer op weg naar huis. De volgende dag gingen we al 
weer naar de ouders van mijn gastmoeder. Die woonden in het noorden van Wisconsin, in 
Minocqua, aan het meer. We hebben daar gevaren in een kano, gevist, gezwommen en een 
waterskishow gezien. 

De 3e week moest mijn gastmoeder weer werken dus hebben we vooral dingen thuis gedaan. Vrijdag 
had mijn gastbroertje weer een toernooi. Dit keer in de Dells, het grootste entertainmentgebied in 
Wisconsin. Hij had maar 1 wedstrijd die dag dus daarna konden we naar een waterpark. De volgende 
dag ging ik met een ander gastgezin en 5 anderen die ook naar het kamp gingen mee naar the Mall 
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Of America in Minneapolis, Minnesota. Dit is het grootste overdekte winkelcentrum van Amerika. Ik 
vond het erg leuk omdat ik zo al een paar campers kon ontmoeten. ’s Avonds bleef ik bij Diane en 
haar 2 gastdochters slapen om de volgende dag met een gele schoolbus naar Camp Vista te gaan. Ik 
vond mijn gastgezin super leuk, maar het kamp was echt onvergetelijk. 

Zondag, de eerste dag van het kamp, had niet echt een druk programma, die dag was vooral om 
elkaar een beetje te leren kennen. Ik dacht dat ik nooit alle namen ging onthouden want we hadden 
een kamp met 49 campers en dan nog counselors en staff members. We werden in groepjes van 8, 
waarvan 2 counselors, ingedeeld voor de spellen gedurende de week. Het eerste spel was op 
maandag: een kanorace in het meer bij het kamp. Daarna hebben we gezwommen in het meer. ’s 
Avonds kregen we een presentatie van een Native American. Dat was heel interessant en 
indrukwekkend. Op maandag begonnen ook de presentaties. Per land moesten we namelijk een 
presentatie geven. Aangezien we 20/25 verschillende landen op kamp hadden dacht ik dat dit saai 
zou zijn, maar het was echt leuk en interessant. Iedereen had wel iets leuks te vertellen of te laten 
zien over zijn/haar/hun land. Op woensdag gingen we naar de hoofdstad van Wisconsin, Madison. 
Daar zijn we naar het State Capitol geweest en we zijn naar de Lions Eye Bank geweest. Dit was echt 
niet saai wat we van te voren allemaal wel dachten. Daarna had de Lions Club een diner voor ons 
gemaakt en er stond een fotohokje  De rest van de week werd er trouwens gekookt door Diane en 
de rest van de staff. Het eten op het kamp was echt zo super lekker (en veel!). Vrijdagavond was de 
dans-/feestavond. Er was een DJ en pizza. Ook hoefden we deze avond niet op een bepaalde tijd in 
onze cabins te zijn. Zaterdag hebben we een film gezien met alle foto’s en filmpjes die iedereen had 
gemaakt van het kamp. Ook gaven we elkaar zaterdag de cadeaus die we gedurende de week zelf 
hadden gemaakt in de knutselschuur. De eerste dag hadden we namelijk lootjes getrokken en voor 
die persoon moest je iets maken. Dit klinkt heel suf maar toen de cadeaus werden gegeven was het 
echt heel leuk. Zondag gingen we al weer terug naar ons gastgezin. Ik had het nooit verwacht maar ik 
vond het echt moeilijk om afscheid te nemen van iedereen. We waren aan het begin nog allemaal 
onbekenden voor elkaar maar nu voelde het echt alsof we elkaar al heel lang kenden dus bijna 
iedereen moest huilen bij het afscheid. Bij mijn gastgezin heb ik de laatste week niet zo heel veel 
meer gedaan, behalve woensdag. Toen hadden we een ‘picnic’ bij Diane, dus toen zag ik de campers 
uit ons gebied weer terug, echt super! Vrijdag nam ik afscheid van mijn super gastgezin. 

Hieronder zie je nog wat foto’s van mijn uitwisseling. Ik wil bij deze mijn gastgezin, Diane, alle 
mensen die bij het kamp waren betrokken, en de Nederlandse Lions bedanken voor het mogelijk 
maken van deze onvergetelijke reis! Het was een super ervaring en ik heb heel veel nieuwe vrienden 
over de hele wereld. We hebben een facebookpagina en ik ben van plan om naar Finland, Zweden, 
Denemarken, Zwitserland en Kroatië te gaan om vrienden op te zoeken 

De presentatie van Nederland samen met Romy & Martine
Met mijn gastbroertje bij ‘The Bean’ in Chigago Welkom in Stevens Point!
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Het rooster dat op een aantal plekken op het kamp hing.

Mijn gastbroertje met 
het Nederlandse shirt dat ik voor 

      hem had gekocht en de opblaasbare
                               Bij de Lions Eyebank           rookworst die ik had meegenomen.

De hele groep voor het State Capitol in Madison.             


