
Calgary, Canada Lions Youth Exchange 2016  
 
Deze zomer ben ik met de Lions Youth Exchange naar Calgary, Canada geweest. Toen ik in 
april 2016 te horen kreeg dat ik naar Canada zou gaan, was ik erg enthousiast, maar ook een 
beetje gespannen, omdat er veel viel voor te bereiden. De voorbereiding verliep overigens 
prima. De tijd vloog voorbij en de dag van vertrek was inmiddels aangebroken. Het feit dat ik 
een directe vlucht naar Calgary had, heeft mij uiteindelijk veel stress en gedoe op vliegvelden 
voorkomen (een aanrader dus). Op het vliegveld in Calgary werd ik opgewacht door mijn 
host-vader. Hij was tevens de kampleider. Ik zat samen met een 18-jarig meisje uit 
Denemarken in het gastgezin. Na onze aankomst gingen we direct met hen naar de Stampede 
(een rodeo-festival dat in Calgary wordt gehouden en tevens het grootse jaarlijkse festival in 
Canada is). We hebben hier enorm genoten, maar het was ook vermoeiend na een vlucht van 
9 uur en het nodige tijdsverschil. Later die dag hebben we de rest van het gastgezin ontmoet. 
Het was een erg gastvrij en ondernemend gezin, waar ik mij zeker thuis voelde. Tijdens mijn 
verblijf hebben zij ons enorm veel van Alberta laten zien. Ze gaven ons ook de vrijheid om 
met andere Lions Youth Exchange students dingen te doen. We zijn onder andere naar Spruce 
Meadows (paardenspringen), downtown, Tyrrell Museum (dinosaurus museum), de rodeo en 
Herritage Park (historisch park) geweest. Ook hebben we de prachtige natuur ontdekt tijdens 
een van de vele hikes. Veel activiteiten werden gedaan met andere students. Zo leerden we 
elkaar ook beter kennen alvorens het kamp.  
 
De tijd van het kamp brak aan. Met 31 andere students reden we naar het kamp. De rit duurde 

allen enorm veel 
plezier gehad, dus de rit was zo voorbij. Het kamp was kortweg een unieke ervaring. Elke 
ochtend kregen we Leadership- 
activiteiten. Na het avondeten zat je in een groep van 10 students, waarmee je sprak over 

spellen gespeeld en enorm veel gelachen. Tijdens het kamp zijn we o.a. wezen hiken, hebben 
we paardgereden, een boottocht gemaakt, maar we hebben vooral veel dieren gespot. 
Gedurende het kamp heb ik enorm veel geleerd, niet alleen over leadership, maar ook over 
andere culturen. Het is zeker uniek dat je met 31 students van over de hele wereld in een paar 
dagen grote vriendschappen opbouwt.  
 
Na het kamp hadden we nog een week bij het gastgezin. Deze week werd optimaal benut om 
nog dingen met elkaar te doen en om nog het een en ander te zien. De 4 weken in Calgary 
werden afgesloten met een barbecue bij een van de gastgezinnen. We hebben hier afscheid 
van elkaar genomen, want de volgende dag vlogen veel students terug naar huis.  
 
Kort samengevat:  
Het was voor mij een unieke ervaring. Ik heb onvoorstelbaar veel gezien en gedaan. Ik heb 
ook enorm genoten van de gastvrijheid en de prachtige natuur. Tijdens een Youth Exchange 
leer je niet alleen een land kennen maar je leert ook veel over andere students en hun cultuur. 
Tijdens het kamp heb ik enorm veel geleerd over leadership, samenwerken en werd ik 
regelmatig geconfronteerd met mijn eigen gedachten over bepaalde zaken. 
 
Mijn dank aan alle organisaties en gastgezinnen en natuurlijk fellow-students voor dit 
onvergetelijke avontuur! 
 
Hartelijke groet, 
Fabienne 


