


Een super lief welkom op het vliegveld liet mij meteen welkom voelen bij de familie Cerovski. 
Om te wennen aan het hoogte- en tijdsverschil hebben we de eerste paar dagen niet heel 
veel gedaan. Wel zijn we naar de brandweerkazerne van Michael geweest. Hierbij mocht ik in 
het ‘mandje’ aan het eind van de ladder. 100 ft (30 meter) de lucht in.



De eerste activiteit met een deel van de kampleden was Water World. Een 
groot pretpark met alleen maar waterglijbanen. Het was een zonnige dag en 
ik heb daarbij al veel mensen kunnen ontmoeten en leren kennen.



Met mijn host Family heb ik een weekend doorgebracht in South Dakota. Tijdens de trip 
hebben we mooie parken bezocht en prachtige landschappen en rotsformaties gezien. 



In South Dakota kan je dan natuurlijk niet Mount 
Rushmore overslaan. Bij het Visitors Center hebben 
we verschillende filmpjes gezien over het ontstaan 
van het beeldwerk. 



Naast Water World, zijn we met groep ook naar een baseball game en een rotsgebergte geweest. De 
honkbalwedstrijd was de Colorado Rockies tegen de New York Mets. Quinten, de middelste van de drie 
jongens, was met mij mee geweest. Tijdens de wedstrijd heb ik hem verschillende dingen uitgelegd. De 
Hike van Horsetooth Mountain duurde ongeveer twee uur, heen en terug. Boven op de berg was een 
prachtig uitzicht van het gebied, ondanks de hevige mist. 



Een activiteit die heb gedaan met 
mijn host Family was een dag naar 
Rocky Mountain National Park. 
Voordat we het park in gingen 
hadden we een tussenstop in Estes 
Park, een klein dorpje voor je echt 
park in gaat. 
In het park zelf hebben we een 
korte hike gemaakt rond Bear Lake 
en zijn we zo hoog mogelijk 
gereden. Ook al waren we zelf niet 
dicht genoeg bij sneeuw om het 
aan te raken. Het was duidelijk 
aanwezig op minder bereikbare 
plekken. 



Na twee weken was het tijd om naar het kamp te gaan. Ook hier heb ik veel verschillende 
dingen gedaan. Een paar dingen die we hebben gedaan zijn een meer bezocht op 
ongeveer 30 minuten afstand van het kamp en naar Garden of the Gods. Prachtige 
oranje rotsen midden in Colorado. Op de afbeelding hierboven is The Balanced Rock te 
zien.



Een ander klein dorpje die we bezocht hebben is Manitou Springs. Het ziet er nog precies 
uit als een oud, goudzoekers dorpje. Op de vele souvenir winkeltjes na. We hebben hier 
een paar uur rondgelopen, genieten van het dorpje en souvenirs kopen.



De laatste dag zijn we naar een voetbalwedstrijd 
geweest. Hoewel de wedstrijd zelf niet heel 
spannend was, vonden de jongens het zeer 
interessant. Het was leuker om naar hun 
geschreeuw te luisteren, dan de wedstrijd te 
zien. Ook was er op de laatste avond een feest. 
Iedereen was vrolijk, in tegenstelling tot de 
volgende ochtend



De laatste ochtend hebben we een groepsfoto gemaakt. Op de terugweg naar mijn gast 
gezin zijn we ook nog langs The Capital van Denver geweest. Twee dagen later ben ik 
terug naar huis gevlogen. 
Lions Youth Exchange 2017 in Colorado is een ervaring die ik nooit zal vergeten en een 
aanrader voor vele. 


