exchangers en eigenlijk vond ik dit te veel. Het is heel moeilijk om vijftig mensen in een
week te leren kennen. Ook is het voordeel van een iets kleinere groep denk ik dat de
groep dan closer is. Bij ons was het zo dat er een paar kleinere groepen waren binnen de
grote groep. Zo was er een groep Italianen en hier was veel commentaar op, omdat zij
voortdurend alleen Italiaans met elkaar spraken. De organisatie van het kamp was dit ook
al opgevallen en hebben al gezegd de groep aankomend jaar kleiner te maken en strenger
op te treden tegen mensen die met landgenoten alleen in hun eigen taal spreken.
Ook in het kamp hadden we een druk programma, we hebben veel steden en mooie
plaatsen in de natuur bezocht. We verbleven in een hotel, maar hebben maar 1 keer de
tijd gehad om in het zwembad te zwemmen.
Ik vond mijn reis naar Brazilië geweldig. Dit kwam door de alle mensen die het
uitwisselingsprogramma mogelijk hebben gemaakt, de host families en de andere
exchangers. Degenen die het georganiseerd hebben, hebben er zoveel tijd en liefde
ingestoken en alles was piekfijn geregeld.
Het afscheid van het kamp was dan ook zeker niet makkelijk. Ik had de afgelopen drie
weken zulke goede vrienden gemaakt, bij wie het voelde alsof we elkaar al ons hele leven
kenden. Het idee dat we in de toekomst geen deel meer uitgingen maken van elkaars
leven bracht dan ook de nodige tranen naar boven. Ik zwaaide ze uit en bleef nog een
nacht langer in het hotel, omdat onze vlucht pas later de volgende dag zou vertrekken.
Mijn host-sister bleef ook nog een nacht langer in het hotel. Ik had überhaupt geluk dat
mijn host-sister mee ging naar het kamp. Normaal is dit namelijk niet zo, maar zij maakte
als LEO deel uit van de organisatie en daardoor hebben wij nog een week extra met
elkaar kunnen doorbrengen.
Een tip voor de mensen die in de toekomst gaan is wel dat het noodzakelijk is warme
kleren mee te nemen, het is namelijk in onze zomer winter in Brazilië. Het weer in Brazilië
is heel verschillend. Warme en koude dagen komen allebei voor en een winterjas is zeker
geen luxe.

