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Goede wijn, heerlijk eten, fijne mensen en een onwijs toffe cultuur met een onwijs vreemde taal. 
De perfecte omschrijving van mijn uitwisseling naar Georgie. 

Afgelopen zomer had ik het grote geluk dat ik voor de tweede keer mee mocht op Lions Exchange. Twee zomers 
geleden was ik al eens naar Canada geweest en deze keer was ik opzoek naar een nieuw, bijna onbekend land dat 
een hele andere cultuur zou hebben dan ons koude kikkerlandje. Uiteindelijk kwam ik terecht in Georgie. Dat was 
wel even iets anders dan Nederland. Als eerste werd ik geconfronteerd met de temperaturen in dit land. Natuurlijk 
had ik al onderzoek gedaan en wist ik dat het er warm was, maar warm was ook wel echt warm. Dat betekende 
ook dat de dagen in Georgie er heel anders uit zien dan in Nederland. Maar daarover later meer. Ik zal eerst eens bij 
het begin beginnen.

Voor de Universiteit van Tbilisi met links Nika (Slovenie) en mijn gastbroer Saba             Onze groep tijdens het kamp met jongeren uit Europa, Azie en Noord- en Zuid Amerika

Na een reistijd van zo’n zeven uur en een tussenstop in Kiev, kwamen we ‘s avonds laat aan op het vliegveld van 
Tbilisi, de hoofdstad van Georgie en tevens ook de thuisbasis van mijn gastgezin. Het eerste wat mij vanuit het 
vliegtuig al opviel, was de prachtig verlichtte stad. Direct wist ik dat dit een van de mooiste landen tot nu toe zou 
zijn. Toen ik de aankomsthal binnenkwam werd ik door mijn gastbroer en gastvader ontvangen en samen reden we 
naar huis, waar ook mijn gastmoeder al op mij zat te wachten. Ze had een hele tafel met Georgische gerechtjes 
klaar staan, en ondanks het feit dat ik eigenlijk helemaal geen trek meer had, heb ik meteen al een onwijs fijn 
stukje Georgische cultuur kunnen proeven. Vervolgens ben ik mijn slaap gaan inhalen en werd mij meteen verteld 
dat Georgiers niet vroeg opstaan. Hier kwam ik de volgende ochtend echter ook meteen achter toen iedereen nog 
sliep op het moment dat ik om tien uur mijn slaapkamer uitkwam. Laat is dus echt laat. De gemiddelde dagen in 
het gastgezin begonnen rond twee uur ‘s middags, als het niet later was. De avond is het meest levendige moment 
in Tbilisi, gezien de temperaturen dan beter zijn en mensen graag samen komen om leuke dingen te gaan doen. 

Na een dag gastgezin was het alweer tijd om naar het kamp te gaan. We verzamelden op een centrale plek in de 
stad en reden met een grote bus ongeveer drie uur naar onze bestemming in de bergen: Atskuri. Hier hadden we 
een prachtig kamp tot onze beschikking, waar voldoende ruimte was voor verschillende activiteiten. De kennisma-
king verliep snel; een aantal mensen had ik de avond ervoor al gesproken tijdens een stadswandeling, maar ook het 
overige deel van de groep mengde snel in. Tijdens onze tijd in het kamp deden we veel spellen, dit om onze ver-
schillende culturen te leren kennen, maar ook om elkaar beter te leren kennen. Zo speelden we voetbal, volleybal 
en andere sportgerichte spellen, maar deden we ook strategische opdrachten waarbij je elkaar en elkanders land 
en manier van leven beter leerde kennen. Naast deze activiteiten hebben we ook een aantal onwijs mooie plekken 
bezocht. 




