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In het afgelopen jaar heb ik deelgenomen aan deYouth Exchange van deLionsclub. Het land waar ik
naar toe ben geweest is: Canada! Ik heb deafgelopen zomervakantie daar eenmaand doorgebracht.
Als ikmijn ervaring in 1woordmoet samenvatten, ishet eerstewat bij mij opkomt: AMAZING.

Naeen vlucht van bijnaacht uur kwam ik eindelijk aan op Pearson International Airport in Toronto. Ik
werd daar opgewacht door een kampbegeleider diemij naar de andere kant van het vliegveld
begeleidde, waar mijn gastgezin opmij stond tewachten. Het vliegveld behoort tot één van de
groo e vliegvel en van ewerel en a wa e ien. Me een ‘ hu le rain’ wer ik naar e
terminal gebracht waar mijn gastgezin en een andere exchange student opmij stonden tewachten.

Eerste gastgezin
Mijn eerste gastgezin bestond uit een 60-jarigedame (Nancy) en even oude vriend (Al). Ik wasniet de
enige student die zij ontvingen, zij ontvingen
ook eenmeisje uit Finland (Katarina). Het
ontvangst washeel warm. Het eerstewat mij
opviel washun vrolijkheid en vriendelijkheid.
Vanuit het vliegveld vertrokkenwij meteen
in de truck van Al naar het centrum van
Toronto. Nancy en Al wilden in twee dagen
tijd namelijk reizen van Toronto naar de
hoofdstadOttawa. Zij hadden daarom
meerderehotelsgeboekt om denachten in
door te brengen. Het eerstewat mij opviel in
Toronto waren dehogegebouwen en de
grote truckswaar mensen in rondreden.Wij hebben een geheledag doorgebracht in Toronto. Wij
zijn toen naar een baseball wedstrijd geweest. Het waseen game tussen een populair team in
Canada (Blue Jays) en een team uit deVerenigdeStaten (Texans). Voorafgaand aan dewedstrijd heb
ik demogelijkheid gekregen ommijn pet te laten ondertekenen en kennis temakenmet één van de
spelersvan het Blue Jays team! De daaropvolgendedagzijn wij naar TheScienceCentre geweest.
Daar konden we allerlei technische snufjesuitproberen en bekijken. Wij zijn daar echter niet lang
gebleven.Wij moesten namelijk verder rijden richting Ottawa. Naeen korte overnachting in een
hotel en 3 uur rijden, kwamenweeindelijk
aan in de hoofdstad van Canada. Het was
duidelijk dat iedereen druk bezigwasmet
de voorbereidingop de daaropvolgende
dag: Canadaday! Ieder huiswasnamelijk
in het rood en wit versierd. Canadaday
wasgeweldig. Wehebben overnacht in het
centrum vanOttawaen bevonden onsniet
ver van dedrukte.Wehebben op Canada
day de gehele dag rond gewandeld en de
a bewon er . ’ Avon ijn we naar e

optredensgegaan diewerden gehouden
op het plein voor het parlementsgebouw.
Ik heb toen onder andere Francesco Yatesen ‘Magic!’ ge ien. He wa een agomnooi meer e
vergeten.



Naeen rit van 8,5 uur kwamenweaan in Strathoy, dewoonplaatsvan Nancy en Al. Katarinaen ik
stonden versteld van de grootte van het huis. Het huiswasvrij groot en had alleswat ikmij maar kon
wensen. Ik heb in Strathoy een hele leuke tijd doorgebracht. Zo heb ik geleerd om pickle ball te
spelen, heb ik geshopt tot ik erbij kon neervallen, heb ik een echte pow wow bijgewoond ( speciale
bijeenkomst van de indianen) en heb ik op een squad en een tractor gereden.

Tweedegastgezin
Mijn tweede gastouder waseen alleenstaande dame (Carol) diewoonde in Petrolia. Zij ontvingniet
twee, maar drie studenten. Naast Katarina kwamheb ikmijn weken bij Carol ook doorgebracht met
Renatauit Mexico. Carol waseen hele lieve dame. Zij heeft onsmeerdere keren naar Sarniagebracht
waar wij de lekkerste friet van Canadahebben gegeten. Vanaf de kust van Sarniakondenwij kijken
naar deVerenigdeStaten.Wij hebben veel bezoekjesgebracht aan vrienden vanCarol. Zij wilden
namelijk graagkennismet ons
maken.
Naast onze bezoekjesen tochtjes
naar Sarnia, zij wij ook naar het
strand geweest, hebbenwij een
museumover Petrolia bezocht, zijn
wij naar een arcarde centrum
geweest en hebbenwij een kleine
dierentuin bezocht. Het allerleukste
waar wij met Carol naartoe zijn
geweest iseenRodeo.
De rodeowasgeweldig! Ik had nooit
eerder zoietsmeegemaakt. Desfeer
washeel gezelligen iedereen had
zin in de show. Katarina, Renataen
ik stonden daadwerkelijk versteld
van het lef van decowboys. Op de
één na laatste dagdiewij bij Carol doorbrachten, hield Carol voor Katarina, Renataen ik een
afscheidsfeestje.Wij hebben toen afscheidmoeten nemen van veel mensen diewij in onzeweken bij
Carol hebben leren kennen.

Kamp
Nadrieweken allerlei activiteiten te hebben ondernomenmet mijn gastgezinnen, washet tijd voor
kamp! Ik wasverheugd omeen heleweek door te brengenmet anderestudenten. Tegelijk was ik
ook verdrietigwant het aanbreken van kamp betekende, dat het eindevanmij vakantie naderde.
Echter had ik geen tijd om daar over na te denken.Want het programmadat dekampleidersvoor
onshadden samengesteld, wasvrij vol. Zo zijn wij wezen square dansen, hebbenweeen karaoke
avond gehad, zijn wij naar een voorstellinggeweest waar diverse ijssculpturen waren gepresenteerd
en hebben wij een presentatie bijgewoond over de blindengeleidehonden. Het allerleukstewaar wij
naar toe zijn geweest, isNiagara falls. Ikwasdaar niet weg te slaan. Dewatervallen waren prachtig
en je kon verschrikkelijk veel activiteiten ondernemen in de omgeving.
Het kamp zelf waszeer goed verzorgd. Wesliepen in tentjesop een heel groo errein. ’ Avondsen
’ och en hadden wij demogelijkheid om gebruik temaken van een douchevan een
sportvereniging. Indien wij in demiddagnaar het toilet moesten, haddenwij tweedixie toiletten tot




