Nadat ik terugkwam van kamp ben ik nog een paar dagen bij een ander gastgezin verbleven. Deze
mensen hebben mij ook opgenomen in hun familie en hebben mij behandeld als hun dochter. Ik heb
er een super tijd gehad en ondanks dat zij niet zo heel veel te besteden hadden hebben zij voor mij
allemaal cadeautjes gekocht die ik mee kon nemen naar Nederland. Op dat moment wist ik niet wat i
moest zeggen. Ik ben dit gastgezin dus ook eeuwig dankbaar voor de prachtige tijd die zij mij gegeven
hebben daar in San Jose dos Campos. Dit gastgezin bestond ook uit een vader, een moeder, een
dochter (ongeveer mijn leeftijd) en een zoon (iets jonger dan mij).
Als jij kiest voor een uitwisseling naar Brazilië krijg je er echt heel veel voor terug. Ik ben terecht
gekomen in gezinnen die mij opnamen als hun eigen dochter. Brazilianen zijn extreem geïnteresseerd
in alles wat met Europa te maken heeft en zij vertellen je dan ook graag over hun cultuur en alles wat
daar mee te maken heeft. Zij leren wat voor eten zij eten, de taal, de muziek, eigenlijk gewoon alles
wat erbij hoort. Je voelt je thuiskomen in een land wat zover weg ligt van Europa.

Je gaat natuurlijk ook op kamp. Ik had het geluk dat ik een paar dagen met het kamp naar Rio de
Janeiro mocht. Daar heb ik het Jezus standbeeld, de trappen en de Copacabana gezien. Ook hebben
wij een paar dagen nog rondgereisd tussen Rio en Sao Paulo en ben ik nog veel meer te weten
gekomen over hoe Brazilianen zijn.
Maar het allermooiste vond ik nog wel dat ik vrienden voor het leven heb gemaakt. Ondanks dat ik
met mensen uit allemaal verschillende landen uit Europa zat (Tunesië, Turkije, Frankrijk, Macedonië,
Italië etc.) en wij allemaal een verschillende achtergrond hebben, ben ik erachter gekomen dat wij
toch heel veel gemeen hebben met elkaar. Tijdens het afscheid heb ik ook een traantje gelaten en
daarin was ik niet de enige. Ik heb prachtige herinneringen overgehouden aan Brazilië en ik zou graag
nog een keer terug keren om mijn vrienden te bezoeken en om verder het land te ontdekken. Want
eigenlijk heb ik nu maar een klein stukje van Brazilië gezien.

Brazilië heeft mij in een positieve zin verast in een manier die ik niet voor mogelijk heb gehouden. De
mensen zijn daar extreem vriendelijk. Alles wat je op het nieuws hoort klopt gewoon natuurlijk, maar
er wordt altijd over een heel klein deel van het verhaal gesproken. Het klopt dat de favelas
(sloppenwijken) in Rio de Janeiro gevaarlijk zijn en dat je daar zeker niet moet komen. Maar er zijn
nog zoveel meer mooie dingen te ontdekken en ik heb mij geen minuut onveilig gevoeld. Eigenlijk is
alleen Rio de Janeiro op sommige plekken onveilig, maar de rest van Brazilië is het prima te doen. Het
is natuurlijk ook prima te doen omdat je met de Lions op pad bent. En die zorgen echt heel goed voor
je.
Ik heb zeker geen spijt van mijn keuze dat ik naar Brazilië ben geweest en als ik de keuze had voor
een uitwisseling zou ik zeker Brazilië hebben gekozen, ondanks dat iedereen het in mijn omgeving
afraadde om heen te gaan omdat zij op het nieuws hadden gezien dat het gevaarlijk was. Dat is dus
niet helemaal waar.
Ik wil graag mijn verhaal afsluiten met een paar prachtige woorden die mijn kamgenoot uit Brazilië
gebruikte om te vertellen dat wij vrienden voor het leven zijn geworden: “No matter where you are,
whether it’s 1 kilometer away or half across the world, one of the most important things in my life
will always be the people in this room, right here, right now!. Deze woorden heeft hij gebruikt tijdens
zijn afscheidsspeech.
Groetjes Kirsten.

