


over ‘’zijn berg’’. Het uitzicht was fenomenaal. Verder ben in met een bood een rivier op geweest 
met mooie kliffen langs de rivier met hier en daar een waterval. Ik ben een dag naar het strand 
geweest met gastgezin één en de zee op met een zeilboot. Ontzettend mooie standen hebben ze en 
heel veel vis natuurlijk. Dit is ook terug te zien in de vele restaurants. Je kan er goed surfen! Mij 
gastgezin heeft een poging gedaan het mij te leren maar helaas dat is onbegonnen werk bij mij. 
Wellicht hebben de meer succes bij de volgende reiziger!  
  Het eten is dus erg divers. Vis wordt veel gegeten en zelfs levende vis! (dat heb ik overigens 
niet gegeten dat ging mij net een stapje te ver). Verder rijst natuurlijk, Miso soep, noodles, 
noodlesoep, sushi, maar ook andere dingen. Ze begrijpen het overigens helemaal als je iets niet lust 
of niet wil eten. Over het algemeen zijn ze zich zeer bewust van de ‘’westerse cultuur/norm’’ 
waardoor ze het volledig begrijpen als je iets niet lust maar ook als je iets niet begrijpt of niet weet 
wat betreft hun cultuur en/of regeltjes. Je mag zo’n beetje alles fout doen (per ongeluk dan 
natuurlijk) zolang je maar wel respectvol blijft. Ze genieten ervan als je ook maar een beetje interesse 
toont in hen cultuur. Veel vragen stellen dus. Voor jezelf maar je doet hun er ook een groot plezier 
mee.  
  De lions clubs zijn zeer in the picture. Ze nemen je vaak gezamenlijk of een aantal leden mee 
naar een activiteit. Ook mag je soms vergaderingen bijwonen en vragen ze vaak of je je wilt 
voorstellen. Ze spreken niet zo goed Engels (vooral de ouderen niet). Dus hierbij alvast de zin die je 
goed kan gebruiken en die je anders daar vast gaat leren: Konitiwa, Watashino Nama he Sammie. 
Hadjimee maste! = Hallo, mijn naam is Sammie. Leuk u te ontmoeten. Ik beloof het je dat wordt 
punten scoren 😉. Verder ontzettend gelachen met alle Lions members! Ze zijn tijden vergaderingen 
erg formeel en serieus maar daaromheen ontspannen en vol humor. Zelfs wanneer de communicatie 
in Engels lastig gaat kom je er altijd met ze uit. 
  Dan om af te sluiten een aantal tips: neem slippers mee, probeer powernaps te doen dat 
doen zij namelijk ook en dat helpt je optimaal te kunnen blijven genieten van de reis, neem genoeg 
cadeautjes mee om te kunnen geven aangezien je je opgelaten gaat voelen over de hoeveelheid 
cadeautjes die je krijgt (echt een kleinigheidje is al voldoende), neem zonnebrand mee het is 
bloedheet, probeer te blijven communiceren ook al is er soms een taal barrière!  
Oh en als laatste je kan niet genoeg dankjewel zeggen!  
 
Arigato gozaimasdaaa. Thank you. Bedankt Voor alle Lions die dit weer mogelijk gemaakt hebben!  
 
Hieronder een aantal foto’s van activiteiten en ervaringen.  
Ik wens de reizigers die komen gaan ontzettend veel plezier en gezelligheid toe maar als het aan de 
Japanners ligt, gaat dat helemaal lukken! Mocht je vragen hebben of willen kletsen over mijn 
ervaringen daar of gewoon over Japan dan kun je me altijd mailen via: smmy@hotmail.nl 

 
   
 









 


