


Na twee fantastische weken bij mijn gastgezin waarin ik ontzettend veel heb geleerd over de Braziliaanse cultuur en 
geschiedenis was het tijd voor het kamp! Dit was absoluut het hoogte punt van mijn reis naar Brazilië. Het is zo 
ontzettend leuk om samen te zijn met leeftijdsgenoten die allemaal een verschillende nationaliteit hebben. Zo waren 
er mensen uit Turkije, Zwitserland, IJsland, Italië, Mexico en ga zo maar door. Elke dag was het programma lekker vol 
gepland.  We hebben danslessen gehad, gekookt, paardgereden, watervallen bezocht en we mochten zelfs op 
bezoek bij de burgermeester om een document op te halen waar in stond dat wij officieel een inwoner waren van 
Frederico Westfalen gedurende de week van ons bezoek. Om de avond gaven kampers een presentatie over hun 
eigen land, een leuke manier om iets meer van elkaars cultuur te weten te komen. Ook werd er lekker gegeten en 
gedanst! Iets waar de Brazilianen en vooral de Italianen in ons kamp erg goed in waren! De Duitsers en Nederlanders 
wilde zichzelf ook bewijzen tegen over de Brazilianen en speelde daarom menig potjes voetbal.  

 
 
Na het kamp ben ik samen met een kleiner groepje afgereisd naar Rio de Janeiro. Dit werd ook vanuit het kamp 
georganiseerd. Wat een gigantische stad! We hebben in twee dagen razendsnel alle hotspots van Rio gezien en 
daarnaast ook heerlijk op het Copocabana strand gelegen. In Rio was het namelijk wel mooi weer. Wat ons opviel 
was dat de mensen in Rio een iets gezondere leefstijl hebben dan in Zuid Brazilië. Om 6 uur ’s ochtends werden er al 
bootcamps gehouden op de boulevard en jogde een hoop mensen in de branding. Op onze laatste dag in Brazilië 
besloten wij dan ook om voor 6 uur ’s ochtends op het strand te staan zodat wij, terwijl we naar de zonsopgang 
keken, een stukje konden joggen. Deze prachtige ochtend werd afgesloten met een verfrissende duik in de zee! De 
vliegende vissen vlogen ons om de oren! Vervolgens was het helaas tijd om de koffers te pakken en samen af te 
reizen naar het vliegveld. Na een aantal goede knuffels en veel tranen stapte iedereen het vliegtuig in op weg naar 
huis. Ik heb ontzettend genoten en kwam met een heleboel prachtige verhalen weer veilig aan in ons kleine maar 
fijne, kikkerlandje. 

 
 


