rest naar beneden gerodeld. Leuke ervaring, vooral om met de vluchtelingen te praten en te
horen wat ze in Duitsland doen en hoe ze er zijn gekomen.
Al met al heb ik een erg leuke tijd gehad binnen het gastgezin in Bad Tölz, toch keek ik uit
naar het moment om alle kampers te ontmoeten.
Vrijdag 28 juli, dit was de eerste dag
van het kamp en de dag dat we
iedereen voor het eerst ontmoette.
Er waren 20 mensen met 18
verschillende nationaliteiten. We
zagen elkaar voor het eerst op het
station in München. Vanuit daar
reisden we met de hele groep naar
Scheideck (het eerste kamp van de
3). Dit kamp was vooral belangrijk
voor het groepsverband, en dit was
het leukste kamp van alle 3. De
eerste dag deden we vooral
groepsactiviteiten, om de groep een
beetje te leren kennen. ’s Avonds
hadden we een introductie op papier
om te zien wat al de hobby’s zijn van
iedereen en wat ze leuk vinden.

Figuur 2 De groep kampers

Vanaf dag 2 kende we elkaar al beter en waren er
al kleine groepje ontstaan. Ondanks dat kwam ik
erachter dat wij wel 1 grote groep waren. Dus 1
grote groep met kleinere groepjes, het beste wat
je maar kan hebben binnen zo’n kamp. Dit was
ook de eerste dag dat wij met de Lions een uitje
hadden. We deden voetbalgolf en hadden een
eind barbecue met hun, hierdoor leerde wij de
Lion club beter kennen.
Figuur 3 De groep waar ik het meeste mee om ging

De derde tot zesde dag bleven wij nog in scheideck. Deze dagen leerde wij elkaar beter
kennen, dit vooral door de groepsruimte die wij samen hadden. Dit was echt altijd heel
gezellig en hier brachten wij onze vrij tijd door. Wel kwamen wij erachter dat het
programma heel druk was. Je was bijna elke dag wel van 9 tot 23.30 bezig. Dus uitgeslapen
kom je niet terug. Als activiteiten hebben wij deze dagen buiten en binnen geklommen,
stukken gewandeld met groepsopdrachten, gezwommen in natuurwater, gewerkt met
geestelijk gehandicapten en een eind kampvuur gehad. Op de zevende dag reisden we door
naar Ingolstadt.
Eenmaal aangekomen in
Ingolstadt kregen we een
programma die helemaal vol
stond. Wel stonden hier super
vette dingen op. We hebben
namelijk gevlogen over een
stad, fossielen gezocht,
gevolleybald, een BBQ gehad
met de Lions en de Leo’s daar,
naar de Audifabriek geweest,
een bavarian night gehad met
dansen en traditioneel eten,
een frankenstein tour door de
Figuur 4 Aankomt in Ingolstadt (ontvangst met Leo's en Lions)
stad, gelasergamed, pretzel
gemaakt en nog meer. Dit in 3 dagen, een erg druk maar leuk programma. Hier sliepen wij in
een hotel, 2 per kamer. Dit was saaier dan in Scheideck waar we met 5 jongens op een
kamer sliepen.
Op dag 10 zijn we in de avond
teruggereisd naar München. In
München bleven we de langste tijd,
maar deze kamers waren het minst
prettig. Wel sliepen we weer met 5
personen op een kamer wat juist
gezellig was. In München hebben we
veel van de stad gezien. We zijn naar
het Bayern München stadion
geweest, het Hofbrauhaus bezocht
(grootste bierhuis van de wereld),
een ghost en fiets tour gehad door
Figuur 5 Met een deel van de Jongens
de stad, we zijn naar het bier en
oktoberfeest museum geweest, het modern art museum en BMW. Daarnaast zijn we een
dag buiten München geweest. We zijn naar Dachau geweest en hebben het
concentratiekamp bezocht, dat was heftig maar erg mooi om te zien. Daarnaast zijn we nog
naar een festival in Friedberg geweest.

Op de laatste dag hadden we een mooi afscheid. We gaven voor alle Lions uit de
verschillende plekken een presentatie. Aan het einde was het alleen wel even zwaar,
afscheid nemen van iedereen. Toch komen we elkaar weer te zien en ik heb geweldige
herinneringen aan het kamp over gehouden. Ik kwam erachter dat je door dit kamp echte
vrienden maakt over de hele wereld. Dit werd wel gezegd maar ik geloofde er niks van eerst.
Ook kwam ik erachter dat het niet uit naar welk land je gaat, overal zit je met internationale
studenten en kun je donders veel plezier hebben!

Figuur 6 Laatste avond

