Mijn dank is groot voor mijn Lions exchange naar Brazilie.
Deze reis heeft me gevormd als geen andere reis dat gedaan heeft. Ik ben op mooie plekken
geweest, in een bijzonder land. Ik heb veel mensen leren kennen en heb veel geleerd over de
wereld en mijn eigen land. Ook heb ik van het leven daar genoten. Het was heel fijn om in Brazilië
te zijn. Het land, de cultuur en het klimaat is daar zo anders dat ik het voelde in de lucht. Ook al
zijn de mensen daar anders dan hier, toch zijn ze ook hetzelfde. We zijn allemaal op zoek naar
een fijne plek. Een plek waar we kunnen spelen en leren, een plek waar het veilig is en waar we
vrij kunnen zijn. Omringt met warme mensen, die ons vast houden en om ons geven. We zoeken
naar waarden en een reden om te leven. Terwijl we eigenlijk alleen maar ons leven met dierbaren
willen delen. Als ik terugdenk aan mijn reis kan ik me alleen maar mooie momenten herinneren.

Ik heb veel geleerd over de Lions. Het verbaasde me hoe serieus de Lions daar zijn. Dat was niet
alleen te zien aan alle standbeelden die het Lions logo dragen, in ieder stadje waar ze actief zijn,
maar met name bij een hele officiële welkoms ceremonie. Met veel formele en te lange speeches.
Het was om eerlijk te zijn behoorlijk saai, met daarbij het gegeven dat we allemaal heel moe en
hongerig waren vanwege een erg lange busreis. Toch als ik terugdenk aan dat moment was er iets
dat mij in het bijzonder inspireerde, het was een aangrijpende speech van Vera. De manier waarop
Vera vertelde hoe zij het belang van de Lions ervaart, was voor mij zo ontroerend dat ik aan haar
lippen hing. Al mijn honger en moeheid was weg, de saaiheid vergeten. Vera openende mijn ogen
en ik zag opeens waarom zo veel mensen, over heel de wereld, zo veel moeite doen, om anderen
te helpen.
Deze reis was bijzonder, als geen andere reis. Ik zie veel van mijn vrienden met een backpack
reizen naar de uithoeken van de wereld en ik hoor ze terugkomen met toeristische verhalen en
foto’s van waar ze zijn geweest.
Ik heb een land gezien en mensen ervaren, die het land waarin ze wonen mooier proberen te
maken. Ik heb met deze mensen gesproken, we hebben samen gegeten en we hebben in elkaars
ogen gekeken. Die mensen, in die omgeving hebben mij bijzonder geïnspireerd.

Het was geweldig om deze mensen te ontmoeten. Ik ben dankbaar voor mijn reis en voor de Lions,
die deze ervaring hebben mogelijk gemaakt. Net als de mensen, van over heel de wereld, die ik
ontmoet heb, waarmee ik heb gelachen en gehuild. Deze mooie herinneringen zal ik nooit meer
vergeten.
Elke dag zien we een wereld die moeite heeft met 3bestaan, vol met schreeuwende
meningsverschillen. Maar als ik terugdenk aan Brazilië, dan zie ik mensen die elkaar vasthouden,
mensen die je in je ogen kijken en waarvan je de warmte kan voelen, voor de liefdevolle acceptatie
die ze voor jou hebben.

