


Ik werd door Shreyans en zijn vader naar alle toeristische en 
minder toeristische mooie plekjes van Mumbai genomen en 
heb zo heel veel mooie plekken gezien. De gateway of India, 
het Taj Mahal Hotel en de Marine Drive. Nog veel 
bijzonderder vond ik het echter om bij alle 
familiebijeenkomsten te zijn en met alle familieleden kennis 
te maken. Familie is daar zo belangrijk voor ze, en ouderen 
gaan er heel anders met kinderen om dan hier. Toen ik langs 
ging bij hun familieleden voelde het echt alsof ze me als 
familie behandelden. 

Tijdens de laatste dagen van de homestay leerde ik ook al wat 
mensen van het kamp kennen, die in de buurt van mijn 
gastgezin zaten. Het was leuk om alvast kennis te maken en 
met hun samen Mumbai te bekijken. Ook hadden mijn 
gastouders natuurlijk niet elke dag tijd om me mee te nemen, 
dus kon ik met andere gastgezinnen mee en meer van 
Mumbai zien. 

De laatste ochtend voor ik naar het huis van de kampleidster werd gebracht kreeg ik eerst nog een 
hindoeïstische ceremonie, waarbij ze me geluk wenste tijdens mijn kamp. Het was een heel bijzonder 
en intiem moment waarbij ze voor me zongen en baden. 

Ik werd toen naar het huis van Uma, de kampleidster gebracht waarbij ik kennis maakte met de 
anderen. Het duurde erg lang tot alle administratie voor het kamp was afgehandeld en de eerste 
groepsfoto’s gemaakt werden maar toen waren we ook eindelijk onderweg!  

Van het begin af aan was het vervoer super goed geregeld. We hadden steeds mooie bussen voor 
ons alleen dus het was een heel luxe kamp. We reden van Mumbai naar Pune, een overvolle 
studentenstad die nog drukker en benauwder was dan Mumbai. We hebben onderweg naar Pune in 
de stromende regen nog een stop van een paar uurtjes gemaakt in een waterpark in de bergen. In 
Pune zijn we 3 dagen gebleven en hebben we een paleis waar Gandhi heeft gevangengezeten, een 
museum en het gemeentehuis bezocht. In het gemeentehuis werden we ontvangen door de 
burgemeester en kregen we een presentatie over de projecten die ze hebben in de stad. 

Op de 24e reden we ’s ochtends vroeg terug naar Mumbai om meteen het vliegtuig naar Delhi te 
pakken in Delhi kregen we weer 
een mooie bus, maar reden we 
helaas direct door naar Agra 
zonder Delhi te bezoeken. In Agra 
zijn we maar een nacht verbleven, 
maar heb ik wel het mooiste van 
de hele reis gezien: De Taj Mahal. 
We zijn er de hele dag geweest 
maar het bleef adembenemend 
om naar te kijken. 



De volgende dag namen we de trein naar 
Jaipur. Deze 5 uur durende rit was mijn eerste 
kennismaking met Indiase treinen. Het was 
een heel avontuur om met zijn allen urenlang 
in de trein te zitten, al hadden we natuurlijk 
de luxere uitvoering met airco en zitplaatsen. 
Jaipur vond ik zelf de mooiste stad die we 
hebben bezocht. In Jaipur hebben we een 
groot paleis op een berg, het gigantische 
winkelgebied en alle andere 
bezienswaardigheden bezocht. Jaipur ligt in 
een heel droog gebied dus het klimaat was 
wat aangenamer dan voorheen. Na drie 
nachten in het knusse hostel gingen we door 
naar Udaipur. 

Udaipur was een kleinere stad. We hebben er 
vooral gewandeld rond de meren waar de 
stad bekend om staat en Lions avonden 
bezocht. Udaipur was niet zo bijzonder maar 
het was ook wel fijn om weer even buiten de drukke stad te zijn. 

Na Udaipur kregen we de 16 uur lange treinreis terug naar Mumbai. Het viel wel mee omdat we het 
grootste deel van de tijd sliepen in de treinbedden, maar het was toch een lange rit. Aangekomen in 
Mumbai reden we voor de eerste keer langs een sloppenwijk. Iedereen keek zijn ogen uit bij het zien 
van de op elkaar gebouwde flatjes en open riolering langs straat. Ondanks dat ze ons vooral de 
mooie en goede plekken van India lieten zien hebben we dus wat van de minder leuke dingen gezien 
zoals de vele kinderen die om geld bedelen en het afval en ongedierte op straat. 

In Mumbai aangekomen was ons kamp nog niet voorbij. Eerst zouden we nog een paar nachtjes met 
zijn allen in het vakantiehuis van Uma overnachten. We hebben hier niet veel gedaan maar het was 
erg gezellig met zijn allen. Op 
4 augustus was de afsluitende 
avond waarbij we nog een 
presentatie hadden voor de 
Lionsclubs in Mumbai en toen 
namen we ook afscheid van 
elkaar. Voor veel mensen was 
het erg emotioneel omdat we 
2 weken lang elke dag met 
elkaar om gingen. De mensen 
die hun gastgezin buiten 
Mumbai hadden gingen terug 
naar Umas huis en de rest 
naar hun eigen gastgezin.  



Het was fijn om de laatste daagjes weer bij mijn gastgezin door te brengen en rustig van hun afscheid 
te kunnen nemen. Ik ben mijn gastgezin heel dankbaar voor al hun goede zorg en aandacht die ze mij 
hebben gegeven en hoop ze misschien nog een keer te zien (misschien wel bij de bruiloft van 
Shreyans waarvoor ik alvast uitgenodigd werd). 

Van tevoren had ik niet gedacht dat ik naar India zou gaan maar achteraf ben ik heel blij dat ik er 
terecht gekomen ben! Dit was mijn eerste Lions exchange maar alsnog kan ik iedereen aanraden om 
naar een exotisch land als India te gaan. Je leert zo veel van het omgaan met andere culturen, niet 
alleen die van India, maar ook van alle andere jongeren uit de hele wereld die naar India gekomen 
zijn. 

 

 

 


