


 

 

onderhands maar bovenhands, anders kennen ze niet en je krijgt om de haverklap een hand) en 

een knuffel, ik vond m’n gastgezin direct geweldig. Het was erg ver rijden vanaf Skopje naar het 

huis van mijn gastgezin, maar de stad waarin het lag is één van de mooiste steden die ik ooit 

heb gezien. We kwamen met de auto aanrijden vanuit de bergen, en midden tussen een aantal 

bergen in lag een gigantisch meer met het helderste water wat ik ooit heb gezien. Aan dat 

meer, tegen de bergwand aan, lag de stad Ohrid, met erboven een imponerend kasteel. De stad 

bestond uit prachtige oude gebouwen en ze vertelden me dat er 365 kerken zijn, één voor elke 

dag van het jaar. En m’n gastgezin woonde in één van de mooiste van die oude gebouwen, 

bezaaid met kunst en bewoont door de liefste en gastvrijste gastmoeder en -gezin in de Balkan. 

De eerste avond daar gingen we uit eten naar 

één van de favoriete plekjes van m’n 

gastgezin, het was de enige plek ter wereld 

waar je die vis op die manier bereid kon eten. 

Alleen de locals weten er van af en het 

smaakte geweldig. We moesten ook naar het 

restaurant toe met de boot, het zat op een 

steiger over het meer. Overdag werd er 

gevist, ’s avonds werd de gevangen vis 

geserveerd. Het is een unieke ervaring om op 

zo’n manier tussen de locals van zo’n 

cultuurvolle stad te zitten. 

Toen we uit waren gegeten ben ik met mijn gastbroer de berg op geklommen om naar de 

meest iconische kerk van Ohrid te gaan (zie afbeelding hieronder) en om de duizend jaar oude 

ruïnes die om de stad heen liggen te verkennen. Ik had direct een hele goede klik met hem, we 

hadden veel gemeen, en we zijn verschrikkelijk goede vrienden geworden. De kamptijd was 

geweldig, maar ik had het prima nog een jaar uitgehouden in m’n gastgezin. 

Later op de avond ging ik met m’n gastbroer Zupan 

naar een bar om z’n vrienden te ontmoeten. 

Opnieuw, allemaal geweldige mensen waar ik me 

direct thuis bij voelde. Niet alleen onder de 

exchange mensen, maar ook onder de Macedoniërs 

heb ik levenslange vrienden gemaakt. Ook 

ontmoette ik deze avond de andere mensen van de 

exchange die ook in Ohrid zaten: we waren met z’n 

vieren van de in totaal vijftien mensen. Twee Italiaanse meisjes; Gioella en Alessia (die ik dus al 

kende), de Turkse Deniz en een hele leuke Nederlandse jongen. Ook met Gioella en Deniz zou ik 

heel erg close worden.  



 

 

 

De vier uit Ohrid, samen met onze twee gast broers en gast zus. 

De week in het gastgezin die volgde was geweldig. Het was een mix van zwemmen, boot 

cruises, cultuur, kajakken, geweldige feesten, luxe diners, interessante discussies met m’n 

gastvader en gewoon ongelofelijk veel gezelligheid en  liefde met zowel de groep Macedoniërs 

als de mensen van de exchange en onze gastbroers en zussen. Ik wou dat het nooit ophield, 

maar na een week werd ik samen met Gioella, Alessia en Deniz in een taxi gezet naar Tetovo, 

om daar met alle vijftien mensen van de exchange een week door te brengen. 

In Tetovo was onze accommodatie een schoolcampus van een Amerikaanse private school die 

nog niet in gebruik was genomen. Het was allemaal verschrikkelijk luxe, alleen net nieuw en 

nooit gebruikt, dus alles werkte nog niet helemaal. (de wc’s!). Naar de wc gaan was een soort 

Russisch roulette, maar gelukkig waren er door het gigantische complex heen genoeg wc’s dat 

we ze één voor één konden gebruiken tot ze niet meer werkten. (Ja dit is relevant om te 

vertellen) 



 

 

Wij vieren uit Ohrid waren de laatste die aankwamen op de campus, dus de rest van de groep 

was al naar het zwembad gegaan. Tetovo is door de ligging namelijk verschrikkelijk heet; in de 

tijd dat wij er waren was het meestal rond de 40 graden, en we hadden geen airco. Maar het 

zwembad was heerlijk koel, en vaak onze 

ontsnapping van de hitte. Een deel van de 

groep had ik al ontmoet op het vliegveld, 

maar het was heel leuk om nu met de hele 

groep te zijn en echt de tijd te hebben 

iedereen te ontmoeten. 

Tetovo was een beetje een saaie stad en er 

was niet zo veel te doen buiten het warm 

hebben, maar we hebben het met z’n 

vijftienen alsnog ongelofelijk leuk en gezellig 

gehad. Al snel waren we een hele hechte 

groep, mede gevormd door onze 

gemeenschappelijke afkeer jegens onze 

verschrikkelijke kampleider Stefan Vuk, die 

ons vaak in een busje op kwam halen om 

ergens heen te gaan waar eigenlijk niemand 

zin in had. Hoewel we het met z’n allen altijd 

nog wel leuk hadden, mocht niemand Stefan 

echt, maar gelukkig zaten we met z’n allen in 

dat schuitje en was iedereen het er mee eens. 

De omstandigheden terwijl we in Tetovo 

zaten waren verre van ideaal, maar 

uiteindelijk hebben we met z’n allen alsnog 

een geweldige tijd gehad gewoon omdat het 

een geweldige groep was.  

Na vijf dagen in Tetovo te zijn geweest, was 

het weer zover: we gingen terug naar Ohrid! 

Alleen dan deze keer met alle vijftien mensen 

van de exchange. De elf mensen die er nog 

nooit waren geweest snapten niet waarom wij daar zo ongelofelijk enthousiast over waren, 

maar eenmaal aangekomen waren ze het compleet met ons eens.  

 

  



 

 

We waren nu met een compleet andere groep, maar opnieuw was Ohrid ronduit geweldig. We 

zaten in een appartementencomplex op loopafstand van het centrum, met twee tot drie 

personen op een kamer. We hebben in deze tweede Ohrid periode weer gigantisch veel 

verschillende dingen gedaan met de exchange groep, zoals een geweldig concert, duiken, 

opnieuw een boot cruise, het kasteel bezoeken, de omgeving zien, naar het midden van het 

meer kajakken en daar zwemmen, aan het strand liggen en zelfs een hele luxe spa dag!  

 

 

Moddermaskers bij de spa dag   Naast een oud overstroomd dorpje 

 

Naast onze dagbestedingen waren de avonden met z’n allen in ons gezamenlijke plein constant 

ook ronduit geweldig. Er waren  hier soms ook Macedoniërs die op vakantie waren in eigen 

land, waar ik nog een paar keer door ben uitgenodigd om met ze mee te dineren. In deze 

tweede Ohrid periode was er godzijdank ook tijd voor de 

Ohrid-vier om weer onze gastgezinnen te kunnen 

opzoeken, waar we opnieuw weer een paar hele leuke 

dagen mee hebben gehad. In deze dagen heb ik van mijn 

gastvader uit zijn eigen galerij een schilderij gekregen van 

de iconische kerk waar ik de allereerste avond samen met 

Zupan heen was geklommen. Die hangt nu trots op m’n 

kamer! 

  



 

 

Maar jammer genoeg moet aan alles een einde komen. Afscheid nemen was misschien nog 

nooit zo lastig geweest. Er wordt wel eens een dans of zing flashmob gedaan op een vliegveld, 

maar wij deden er met z’n vijftienen eentje met huilen. We hebben vrienden voor het leven 

gemaakt, een aantal van de leukste mensen die ik ooit heb ontmoet, en ze terugzien is 

verschrikkelijk lastig. In Skopje nam ik afscheid van dertien mensen die ik nooit zal vergeten, en 

uiteindelijk nam ik opnieuw in Wenen ook afscheid van Alessia, toen ik moest rennen om m’n 

vlucht te halen.  

Het zou natuurlijk logisch zijn dat het verhaal dan is afgelopen, wanneer ik in het vliegtuig stap 

terug naar Schiphol. Maar wat ben ik blij om te vertellen dat dat niet helemaal het geval is! Vlak 

na dat ik terug was uit Macedonië ben ik namelijk gaan interrailen, onbeperkt met de trein 

reizen door Europa. (ook een deel van de reden dat ik zo laat ben met dit verslag opsturen) En 

dat betekent natuurlijk dat ik ze weer op kon zoeken! Origineel was het plan om langs Ohrid en 

Istanbul te gaan, maar toen bleek dat de treinreis vanuit Florence (waar ik toen was) naar Ohrid 

50 uur duurde heb ik dat plan maar laten vallen. Maar ik heb wel weer Gioella, Alessia en Maya 

(Brits meisje) op kunnen zoeken. Ik was eerst één dag met Alessia in Milaan, vervolgens ben ik 

met Gioella naar Verona gegaan en heb ik een tijd bij haar thuis geslapen en al haar vrienden 

ontmoet. Een tijd later op de interrail ging Gioella samen met een aantal van die vriendinnen 

die ik kende op vakantie naar Genua. Ze hadden daar een appartement gehuurd, en nodigde 

mij en mijn beste vriend uit (waar ik ondertussen samen mee reisde) om een week gratis bij ze 

in dat appartement te verblijven. Nog later op de interrail heeft Gioella samen met haar beste 

vriendin hetzelfde bij ons gedaan toen wij een paar dagen een appartement hadden in Venetië. 

Toen ik terug aan kwam in Nederland was Maya toevallig in 

Amsterdam, dus toen heb ik ook nog twee dagen in Amsterdam 

overnacht om Maya rond te leiden. Het is geweldig om zo veel 

internationale contacten en vrienden te hebben! Het Lions 

exchange programma is een unieke kans en één van de beste 

ervaringen die ik heb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Milaan 

  



 

 

 

Op de laatste avond heeft iedereen een persoonlijk bericht gezet op ieders Macedonië shirt wat 

we hadden gekregen. Ook deze hangt trots op m’n kamer! 


