YCEMD-330 Saitama – Tokyo
Homestay

Omdat ik niet goed kon bedenken welke momenten van mijn reis naar en in Japan het meest
geschikt zouden zijn voor een verslag als deze, heb ik gekozen voor een aantal dagen die de meeste
indruk op mij hebben gemaakt. In het kort kan ik over mijn verblijf in Japan vertellen dat ik Iedere
dag minstens twee interessante dingen heb gedaan, verschrikkelijk veel verschillende Japanse
gerechten heb geproefd en mensen heb leren kennen die ik waarschijnlijk niet snel zal vergeten. De
tijdsindeling was als volgt: van 10 juli tot 19 juli verbleef ik bij mijn gastgezin, vervolgens zou ik tot 25
juli op kamp gaan en als laatste, tot en met 6 augustus, zou ik weer naar mijn gastgezin terugkeren.
09.07.2015 – Dag 0 – De vliegreis
Op 9 juli, 6 uur ‘s ochtends vertrok ik met mijn vader en
zusje naar Schiphol. Ik was erg slaperig en zenuwachtig,
maar ik had heel veel zin om dan eindelijk naar Saitama,
Japan te vertrekken! Ik had van te voren al contact
gehad met mijn gastgezin en ze leken me hartstikke
aardig. Eenmaal in het vliegtuig begon ik toch een
beetje gespannen te worden, vooral tijdens de overstap
in Frankfurt. Rond 9:00, na aankomst op Narita Airport,
bleken mijn zenuwen voor niets te zijn geweest. Ik werd
opgewacht door 4 vriendelijke Japanners die per
tweetal een bord met mijn naam erop omhoog hielden. Op dat moment dacht ik dat zij mijn gast
gezin waren, maar uiteindelijk bleek mijn gastgezin niet in staat me op te halen, dus werd ik
opgehaald door 2 leden van de Lions (die mij naar mijn gastgezin zouden brengen) en 2 begeleiders
van het kamp (die ik later in het kamp weer zou zien). Voordat ik de auto in stapte keek ik om me
heen en toen besefte ik pas dat ik dan eindelijk echt in Japan was. In ieder geval was de eerste indruk
al geweldig!
10.07.2015 – Dag 1 – Eerste indruk van Tokyo en “meeting the family”
Saitama ligt vlak naast Tokyo, dus om bij mijn gastgezin te komen moesten Mr. Saito, zijn vrouw
Honami en ik met de auto eerst een groot deel van Tokyo doorkruizen. Communicatie ging overigens
vrij lastig, de meeste Japanners spreken niet veel Engels, net genoeg om over simpele dingen te
kunnen praten. Verrassend genoeg was de sfeer wel heel comfortabel, ze spraken misschien niet veel
Engels, maar ze waren wel erg vriendelijk. Tijdens de rit had ik direct een mooi uitzicht op de Tokyo
Skytree en we zijn nog langs Disneyland gereden, waarvan ik wist dat ik er tijdens mijn verblijf nog
naartoe zou gaan. Wat me opviel toen we door Tokyo en Saitama reden, was dat er erg veel
stoplichten stonden en de gemiddelde wachttijd wat langer was dan in Nederland. Het leek allemaal
niet erg op te schieten, maar rond 11:00 reden we een wat smallere straat in en er werd mij verteld
dat we er bijna waren. Mr. Saito twijfelde over de precieze plek, maar toen merkten we een
zwaaiende man op voor één van de huizen. Het kon niet missen,
daar woonde mijn gastgezin! Zoals verwacht stonden er een
vrouw (Yukie), een man(Satoru), een jonger meisje(Yuka) en een
hond(Chris) op mij te wachten. Na afscheid te hebben genomen
van Mr. Saito en Honami gingen we het huis binnen. Voordat ik
echt naar binnen kon, moest ik mijn schoenen laten staan in een
soort verlaagd portaaltje en Chris’ pootjes werden netjes
schoongemaakt. Mij werd verteld dat Yuka naar de universiteit
moest en dat ze zich pas weer in de avond bij ons zou voegen.

Het huis was heel gezellig en westers. Er stond een tv, er was een keuken en ze hadden gewoon een
eettafel. Ik hoefde in ieder geval niet op de grond te zitten, terwijl ik achteraf in het kamp wel heb
gehoord dat sommigen iedere maaltijd op hun knieën aten. Aan de ene kant zou dat interessant
geweest zijn, maar zeker in het begin was het toch fijn om iets vertrouwdste zien.
Ik heb de eerste dag geprobeerd zo lang mogelijk wakker te blijven, aangezien het de
bedoeling was dat ik zo snel mogelijk aan het tijdverschil van 7 uur zou wennen. Ik ben maar drie
keer in slaap gevallen op de bank... Die dag hebben we vooral besteed aan het bekijken van de
omgeving (en een tempel). Ik kwam erachter dat ze dichtbij een station (Sashiōgi) woonden, wat de
rest van de maand ook nog erg handig bleek te zijn. Op ongeveer 1km afstand zat ook nog een soort
klein centrum met winkels en wat restaurants. Als laatste hadden ze in de buurt nog een “Tsutaya”,
een bekende filmverhuur keten. In de avond gingen we eten bij
een Sushi restaurant. Sushi is een van mijn lievelingsgerechten,
dus dat was zeer geslaagd! Naderhand zijn we nog naar een
supermarkt geweest om wat dingen te halen voor in de ochtend.
Wat ik daar uitkoos en de rest van de maand iedere dag dronk,
verbaast mijn gastgezin nog steeds: appelsap. In de loop van de
maand is mij meerdere keren gevraagd waarom ik appelsap nou
zo lekker vind. Het antwoord is simpel: ik was benieuwd of zelfs
zoiets anders zou smaken in Japan. (En dit bleek inderdaad zo te
zijn.)
11.07.2015 – Dag 2 – Kawagoe en de “ Welcome Party” (BBQ)
Toen ik de tweede dag wakker werd (in mijn eigen kamer met een noodzakelijke en goed werkende
airconditioning), stond er een indrukwekkend ontbijt op me te wachten. Het bestond uit een extra
dikke, witte boterham met daarop frisse blaadjes sla, ei, (Japanse) dressing en een plak kaas. Dit
geheel was daarna geroosterd in het broodrooster. Aan de linkerkant van het bord waar de belegde
boterham op lag, stond een mini gelatine puddinkje en natuurlijk dronk ik appelsap.
Wij hebben die dag “Kawagoe” bezocht, een stad met
veel traditionele straten vlakbij het huis van mijn gastgezin.
We hoefden maar een paar stations in de trein te zitten
voordat we er waren. Kawagoe staat bekend om zijn zoete
aardappels, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik die toen niet
heb geproefd. Wat ik wel heb geproefd, is onder andere
snoep, Senbei (een grote rijstcracker, in mijn geval met
sojasaus smaak) en Miso. Het was die dag erg heet en ik heb
toen een Japans woord geleerd, namelijk: “Atsui”(warm/ heet).
Wanneer je in de zomer in Japan komt, kun je er vanuit gaan
dat je dit woord op z’n minst 100x hoort, en terecht, want het
is snikheet (geregeld boven de 35 graden). Een verschil tussen Japanners en Nederlanders is dat hoe
heter het wordt, hoe meer kleding Japanners aantrekken en hoe meer Nederlanders uit trekken.
Voor Japanners is het belangrijk om de huid te beschermen, zij lopen vaak ook rond met een
parasolletje en zeker één tube zonnebrandcrème op zak.
Die avond was het tijd voor een Welcoming Party,
waar ik tegelijkertijd naar uitkeek en tegenop zag, want ik
wist wederom niet precies wat ik moest verwachten en hoe
de rest van het gezin zou zijn. Natuurlijk bleken ook deze
zenuwen voor niets te zijn geweest, want zoals je aan de
bijgevoegde foto wel kunt zien was iedereen aardig en kon
ik direct goed met ze opschieten. De overige leden van de
familie waren: de zoon Naohiro (27), zijn vrouw Nao (29),
hun zoontje Akito (3 maanden!) en oudste dochter Ayaka
(25). In de middag hadden Satoru, Yukie en ik vlees en vis ingekocht voor de barbecue. Ze wilden

allemaal graag dat ik echt Japans vlees zou proeven, dus vlees uit Japan werd meerdere malen
verkozen boven vlees uit bijvoorbeeld Zuid-Korea of Europa. Dit smaakte allemaal natuurlijk heel erg
lekker, op één ding na. De familie vroeg of ik “Umeboshi” kende. Nu is dat één van de enige dingen
die ik ooit al een keer had geproefd. Ik wist dat dit een soort zure, zoute pruim was, waarvan de
smaak je dwingt je af te vragen waarom iemand ooit bedacht heeft dit als voedsel op de markt te
brengen. Jammer genoeg had ik alleen maar een gedroogde umeboshi geproefd, dus leek het me
netjes om ook een verse te proeven. Nadat de pruim mijn
tong raakte besefte ik dat ik een grote fout had gemaakt,
maar uitspugen is niet iets wat je op zo’n moment kunt
doen, dus heb ik mijn best gedaan hem met een zo
neutraal mogelijk gezicht door te slikken. Ondanks dat had
iedereen wel door dat ik het niet lekker vond en ze
vertelden me vrolijk dat ook bijna niemand van hen
umeboshi lust. Uiteindelijk konden we er allemaal wel om
lachen!
Aan het einde van de avond heb ik de hele familie wat
typisch Nederlandse cadeautjes gegeven, zoalsdrop, stroopwafels en delftsblauw. De stroopwafels
vonden ze erg lekker, maar ik geloof dat ze de drop ervoeren als de Nederlandse variant van
umeboshi.
16.07.2015 – Dag 7 – Disney Sea, felle zon en Stitch
Dit was dag 7, ook wel, de dag dat ik, ondanks de
bewolking, roder was verbrand dan de roodste
garnaal. Dat was vrij pijnlijk, maar de dag die ik
ervoor terug heb gekregen was het meer dan waard,
dag 7 was namelijk ook Disney Sea met Yukie en
Yuka dag! Disney Sea is in feite hetzelfde als Disney
Land, maar deze heeft natuurlijk meer
waterattracties (zelfs een groot meer in het midden
van het park) en een vulkaan. Een leuke
bijkomstigheid was dat iedereen in Disney Sea
gekleed was in Disney kleding! Jonge meisjes liepen
rond met Minnie Mouse haarbanden, hele gezinnen
liepen allemaal in hetzelfde Donald Duck shirt, noem
maar op. De attracties van Disney zijn niet te
beschrijven, alles is heel erg gedetailleerd en
herkenbaar. Zo zie je maar weer dat dingen als
Disney toch hetzelfde zijn in het buitenland, ook al
spreekt Mickey Mouse Japans.
We hebben in totaal ongeveer veertien uur in Disney Sea doorgebracht, en dat was ook wel
nodig om alles te kunnen zien. Na de lunch konden we vanaf een balkon de watershow bekijken die
te zien is op de foto. Het balkon was eigenlijk de enige plek waar je niet nat kon worden, wat wel fijn
was, want ook al was het “atsui”, opdrogen
ging zo snel nog niet. Soms moesten we wel
een tijdje in de rij staan. Ik geloof dat de
langste tijd 50 minuten was voor de achtbaan
door de vulkaan (Journey to the Center of the
Earth).
De dag hiervoor hadden Yukie, Yuka en
ik het gehad over onze favoriete Disney
personages. In hun gezin waren vooral Winnie
de Pooh en Toy Story populair en ik zei dat ik

Stitch van “Lilo en Stitch” erg leuk vond. Nou bestond er in dit park toevallig
de mogelijkheid om een grote Stitch knuffel te winnen met een spel dat qua
moeilijkheidsgraad ook nog wel te doen was. Van tevoren checkte Yukie of ik
zo’n grote knuffel überhaupt wel mee zou kunnen krijgen in mijn koffer,
waarop ik hoopvol “ja” antwoordde (ik zou hem altijd vacuüm mee kunnen
nemen, dacht ik). Ik bleek jammer genoeg niet echt goed te zijn in het
spelletje en ik won dan ook niet meer dan een button. Yuka daarentegen had
talent en won bijna direct de knuffel! Ze vertelde me dat haar broer dit spel
ook al een keer had gewonnen en dat zij die knuffel had gekregen, dus mocht
ik deze hebben! Al met al was dit een heel erg indrukwekkende dag, ik was
nog nooit naar zo’n groot themapark geweest en in Japan is alles toch net iets
anders.
18.07.2015 – Dag 9 – Yaki Soba en Yaki Udon maken met de Lions en oppassen bij Akito
Woensdag 15 juli was ik aanwezig bij een Lions Club vergadering
van het district Omiya-Nishi, tevens het district waarin ik verbleef.
Dit bleek een vrij formele vergadering te zijn en na afloop werd
mij verteld dat er zaterdag een moment zou zijn waarop de Lions
vrijwilligerswerk gingen doen op een school voor kinderen met
een handicap.
Dus op de zaterdag daarna, 18 juli ging ik van 8 uur ’s
ochtends tot 12 uur ’s middags Yaki Soba en Yaki Udon (beide
zijn noodles) maken voor de kinderen, hun ouders en broertjes
en zusjes. Dit was echt een heel leuke en interessante ervaring!
De leraren die daar werkten hielpen ook en een aantal waren net
iets ouder dan ik, spraken vrijwel geen Engels, maar we konden
toch goed communiceren en samenwerken. Het leuke aan deze
activiteit was dat het ervoor zorgde dat ik met meer Japanse mensen, ook in een wat andere situatie,
in aanraking kwam en tegelijkertijd iets goeds deed voor de mensen daar. Het was sowieso leuk om
Yaki Udon en Yaki Soba te maken, omdat dat echt typische Japanse gerechten zijn.
In de avond gingen Satoru, Yukie en ik oppassen bij Akito, het zoontje van Naohiro en Nao. Zij
wonen met z’n drietjes in een appartement in Omiya, een stad op ongeveer 25 minuten rijden van
waar mijn gastgezin woonde. Akito huilde die avond veel, waarschijnlijk omdat het al laat was en hij
al een tijdje niet meer had gegeten, maar toen hij eenmaal op het speelkleed lag was hij heel rustig
en goed te pas. Toen we uiteindelijk terug reden was het vrij laat en Yukie grapte dat Yuka
waarschijnlijk tv aan het kijken was, terwijl ze huiswerk had moeten doen. Bij aankomst werd het
tegendeel bewezen (dachten we), want Yuka zat gewoon aan haar huiswerk. (Toen ik haar vertelde
dat wij hadden gewed dat ze waarschijnlijk tv zou zitten te kijken, antwoordde ze lachend dat ze tot
een halfuur voordat wij aankwamen inderdaad voor de tv had gezeten.)
Campstay
19.07.2015 – Dag 10 – Eerste kampdag en “Welcome Party”
19 juli was de eerste dag van het kamp.
Ik was weer erg zenuwachtig, wat
eigenlijk gek was, want je zou denken
dat ik nu onderhand wel gewend was
aan het leren kennen van nieuwe
mensen. Het punt was dat ik het zo fijn
vond bij mijn gastgezin, dat ik het
gevoel had dat het nooit fijner kon zijn
op het kamp, waardoor ik zelfs een

beetje heimwee kreeg naar mijn gastgezin. Vooral op de eerste dag. Vroeg in de ochtend ging ik met
mijn gastvader op pad. We werden opgehaald door de voorzitter van de plaatselijke Lions Club en mr.
Saito. Het kamp was in Saitama,
wat fijn was, want daardoor
hoefden we “maar” een uurtje te
rijden.
De “Welcome Party” was
georganiseerd in een grote zaal
met ongeveer twaalf ronde tafels
met
daarboven
een
soort
kroonluchters met felle lampjes.
Het zag er heel chique en toch
warm uit, waardoor ik me er direct
comfortabeler voelde. De vorige
dag had Satoru al een lijst met
namen laten zien van wie allemaal
naar hetzelfde kamp zouden gaan.
Tot mijn verbazing bleken er zeven
jongeren uit Californië naar mijn
kamp te gaan. Verder stond er op
de lijst nooit meer dan een
persoon uit een land en veel
mensen kwamen uit Europa. Na
een aantal toespraken werd het
buffet geopend en konden we
lekker lunchen en kennismaken met de andere “campers”.
20.07.2015 – 24.07.2015 – Dag 11 t/ m dag 15
De rest van de kampdagen hebben we verschrikkelijk veel gedaan, zoals washi papier gemaakt, vis
gevangen, gebarbecued (in de zomer is barbecueën in Japan net zo populair als in Nederland!),
Kalligrafie, een pretpark (Fuji-Q) bezocht, traditionele drum bespeeld en karaoke gezongen. Ik denk
dat ik de gezelligheid in de bus misschien wel het leukst vond, we deden namelijk heel vaak spelletjes
met de hele groep en dat was erg leuk, met name door alle verschillende talen die we spraken!
Homestay
30.07.2015 – Dag 21 – Mt. Fuji beklimmen en een zomerfestival
Deze dag moesten we er allemaal om 4:30 uit, want we zouden
naar Mount Fuji gaan, de bekendste en hoogste berg van heel
Japan. Mt. Fuji was niet eens heel ver rijden, namelijk “maar”
twee uur, maar na 10:00 wordt het heel erg druk op de berg en
mijn gasgezin wilde dit graag voor zijn. Ze zeiden ook dat we
maar een stukje de berg op konden rijden en dat we het
laatste eind met een bus mee zouden moeten rijden. Het vroeg
weggaan bleek een heel goede beslissing te zijn geweest, want
toen wij aankwamen (rond 6:50) was er nog net genoeg plek in
de bus. De rit naar boven duurde ongeveer een half uur en om
7:30 stonden we op het vijfde station van Mt. Fuji! Het plan was om eerst snel te gaan ontbijten en
daarna de berg te “beklimmen” (het leek voor het grootste gedeelte meer op wandelen). Tijdens het
ontbijt, wat overigens heel goed smaakte, kwamen we erachter dat Yuka sandalen aan had in plaats
van dichte schoenen, maar Yuka zei dat ze de berg wel kon beklimmen, dus dat gingen we doen. We
hebben uiteindelijk dus een stuk gelopen, het duurde misschien net anderhalf uur en we hoefden

maar een paar keer echt te klimmen, omdat het pad maar een paar keer echt steil was. Op de
terugweg kwamen we wat mensen tegen, natuurlijk leken zij veel beter voorbereid dan wij, die
vroegen of we de hele berg al hadden beklommen en Yuka antwoordde vrolijk “Ja, we zijn al
helemaal naar de top geweest!” terwijl ze naar haar sandalen wees.
Toen we weer terug waren aan het begin bleek mijn gastgezin gelijk te hebben gehad: het
stond er vol met mensen die allemaal foto’s aan het maken waren, dus we konden er moeilijk
tussendoor lopen om bij de bus te komen. De bus ging om ongeveer 10:30 weer terug en 11:00
waren we weer bij de auto, maar we gingen nog niet direct terug naar huis, want het was heel mooi
weer, dus hebben we eerst bevroren fruit gegeten. Ik had nog nooit bevroren fruit op die manier
gehad, maar het was heel simpel, een groot stuk bevroren meloen op een stokje. Een soort ijsje dus,
alleen wat gezonder en het vulde ook meer dan bijvoorbeeld een waterijsje!
Op de terugweg hebben we nog in een soort café heel erg lekker gegeten, ze hadden daar
namelijk enorm dikke pancakes met bolletjes ijs, banaan en chocoladesaus. Rond 13:30 waren we
weer thuis in Saitama en ik viel bijna direct in slaap op de bank, want ik wist dat het die avond laat
zou worden, we zouden namelijk naar een zomerfestival gaan waar ook vuurwerk zou worden
afgestoken. Met vuurwerk wordt in Japan heel anders omgegaan. Het grotere vuurwerk wordt vaak
afgestoken in de zomer en bijna altijd op een georganiseerde manier zoals bijvoorbeeld op
zomerfestivals. Het vuurwerk wordt eigenlijk omgevormd tot een grote show met zitplaatsen, op
stoelen en gewoon op de grond (veel families namen kleden mee), waar altijd een grote groep
mensen op afkomt. Dit is ook een
van de speciale momenten waarop
Japanse vrouwen en mannen
Yukata’s of Kimono’s aandoen.
Yukie heeft me geholpen met zo’n
Yukata aantrekken, want dat is
onmogelijk om in je eentje te doen.
Ik wist niet helemaal wat ik moest
verwachten van zo’n festival, maar
honderden kraampjes met eten en
spelletjes had ik zeker niet verwacht. Tegen 20:00, toen het donker was, begon de vuurwerkshow en
dat was een hele ervaring, omdat het vuurwerk groter was en veel meer verschillende kleuren had
dan in Nederland. Hierna moesten we terug naar huis met de trein, net als vrijwel alle andere
bezoekers van het festival, dus liepen we in één enorme groep mensen naar het station. Het spreekt
voor zich dat we niet konden zitten in de trein, het was zelfs bijna onmogelijk om te staan! We
hebben die dag wel heel veel gelachen om de hoeveelheid mensen, omdat iedereen elkaar voor de
voeten liep.
Kyoto
01.08.2015 – Dag 23 – Shinkansen en
Tempels
Voordat ik naar Japan vertrok, had ik in
een mailtje al gelezen dat mijn gastgezin
van plan was met mij drie dagen naar
Kyoto, een heel grote, culturele stad op
ongeveer 500km afstand van Tokyo, te
gaan. Ik had hier heel erg veel zin in, want
al vond ik Tokyo geweldig, dit was wel een
erg moderne stad en voor Japanse cultuur
moet je echt naar Kyoto. We zijn met z’n
vieren op pad gegaan, Satoru, Ayaka,
Yuka en ik. Met de auto zou het een heel

eind zijn, maar wij gingen gelukkig met de Shinkansen,
de hoge snelheidstrein van Japan. Maar we
vertrokken natuurlijk niet zonder eerst een Obento
(lunchpakket) te hebben gehaald op het station van
Tokyo. Bij aankomst in Kyoto hebben we direct één
van de bekendste tempels in Japan bezocht, namelijk
de Kiyomizu tempel. Er werd mij ook verteld dat de
tempel één van de meest populaire fotoplekken in
Japan was, wat ik wel kon begrijpen. We hebben ook
nog volgens Japanse tradities ons geluk opgevraagd
door het trekken van een nummer dat verbonden was
aan een niveau van geluk. Tot mijn verrassing kreeg ik
het hoogste niveau van geluk! Ik had op kamp juist
het laagste niveau gekregen, dus dat zal elkaar dan wel opheffen. De rest van de dag hebben we nog
een aantal tempels bezocht, maar na een tijdje was het zo verschrikkelijk warm (atsui!) en de zon
was zo fel, dat we snel in een café met airconditioning ijs zijn gaan eten. Het ijs had een speciale
smaak, namelijk “Macha” (groene thee). Dit smaakte erg goed en ik heb in de tijd dat ik in Kyoto was
veel dingen met Macha smaak gehad, zoals ijs, snoepjes en koekjes. Ze hadden echt van alles. Macha
was dan ook een specialiteit in Kyoto.
De eerste nacht verbleven we in een traditioneel huis. Het eerste wat me hier opviel was dat
dus echt alles in Japan heel schoon en goed onderhouden is. We hebben die avond in Kyoto heel
lekker gegeten (Tempura!) en toen we terugkwamen hebben we nog kaartspelletjes gedaan. De
tweede dag zijn we naar de Universal Studios gegaan, dit is een pretpark van Universal met
bijvoorbeeld “The Wizarding World of Harry Potter”. De laatste Kyoto-dag hebben we nog meer
tempels bezocht en souvenirtjes gekocht.

04.08.2015 – Dag 26 – Ramen en Edo Wonderland in Nikko
Dit was één van mijn laatste dagen in Japan. Ik
ging met Naohiro, Nao, Akito en Yuka naar Edo
Wonderland, een soort openlucht park en
museum in het thema van de Edo periode in
Japan. Dit park staat heel erg bekend om de
ninja’s die er rondlopen en alle activiteiten dit
je kunt doen. Tijdens het rijden merkte ik op
dat Akito al een stuk groter was geworden, wat
niet zo gek was, want ik had hem bijna 3 weken
niet meer gezien en baby’s groeien natuurlijk
snel. Edo Wonderland zat in Nikko, een stad die
veel noordelijker lag dan Tokyo, dus we

moesten wel weer een eindje rijden, maar het was in de auto altijd gezellig. Op de heenweg hebben
we nog een heel bekend Japans gerecht gegeten: Ramen.
In het park zelf was alles nog helemaal in de sfeer van ongeveer 400 jaar geleden, dus dit zag
er allemaal echt heel mooi uit. Je kon ook allerlei dingen uitproberen, zoals boogschieten en shuriken
(werpsterren) werpen. De helft van het personeel liep rond in traditionele kleding, maar een groot
gedeelte was gekleed als ninja’s, wat heel gaaf was om te zien. We zijn ook nog naar een ninja
voorstelling geweest.
De dag hierna was de laatste
dag in Japan en ik heb nog net met
Sayaka, een Japans meisje dat het jaar
hiervoor
naar Nederland was
gekomen met de Lions, kunnen
lunchen en wat andere leuke dingen
kunnen doen. Dit was echt heel leuk,
want zo heb ik zelfs nog een bekende
in Japan gezien!
Dit waren de hoogtepunten van mijn
verblijf in Japan! Ik heb een groot
aantal andere interessante ervaringen
niet genoemd, zoals de dag dat we
naar een baseballwedstrijd gingen en toen we naar Shibuya en Harajuku gingen, want dit verslag zou
anders nog veel langer worden. Al met al ben ik heel dankbaar dat de Lions Club dit voor mij heeft
kunnen organiseren en ik zal niets van wat ik in die 28 dagen gedaan, gezien en gegeten heb ooit
vergeten!

