Catch the Rainbow 2017
In de zomer van 2017 heb ik dankzij de Lions Youth Exchange bijna drie weken
lang Slovenië mogen verkennen, een prachtig en erg gevarieëerd land waar ik
een onvergelijke tijd heb gehad. Ik hoop met dit reisverslag een reëel beeld te
geven van zowel mijn verblijf in de gastfamilie als het kamp ‘Catch The Rainbow’.
Dag 1
Mijn avontuur in Slovenië begon op 14 juli. Op het schokkende tijdstip van 5 uur
’s ochtends bracht mijn vader me naar Schiphol, dit was even wennen omdat ik
nog nooit in mijn leven zo vroeg ben opgestaan. Gelukkig bood de anderhalf uur
durende vlucht de gelegenheid om wat slaap in te halen.
Eenmaal aangekomen op het vliegveld in Ljubljana werd ik opgewacht door mijn
gastzusje Katarina en Sigrid uit Hong Kong, zij verbleef in een ander gastgezin
dat bevriend was met de mijne. Gelukkig klikte het meteen tussen ons en in de
auto door het prachtige, heuvelachtige landschap raakten we al snel uitgebreid
aan de praat. Katarina bracht ons naar een traditioneel restaurantje hoog in de
bergen in Celje, het kleine dorpje waar onze gastfamilies woonden. Het eten was
er heerlijk en de mensen van de bediening waren gekleed in ouderwetse
Sloveense kleding, heel leuk om te zien. We hebben de hele eerste week in
Slovenië trouwens alleen maar lekker gegeten, onze gastfamilies namen ons mee
naar de beste eettentjes en restaurants en Lorena, de gastmoeder van Sigrid en
Mirka, kon zelf ook heel goed koken.
Na het eten in het restaurant gingen we met Katarina het terras op voor een
sorbet, waar ze ons voorstelde aan twee van haar vrienden. ’s Avonds reden we
naar de gastouders van Sigrid en maakten we kennis met onze gastzusjes:
Marina uit Wit-Rusland en Mirka uit Finland.
Mijn eigen gastouders hadden een leuk huisje in de bergen met een prachtig
uitzicht over Celje. Marina en ik hadden een luxe kamer op de zolder en dankzij
het comfortabele tweepersoonsbed dat ik voor mezelf had, viel ik zo in slaap.
Dag 2
Onze gastfamilies hadden voor een paar dagen een busje gehuurd waar we met
z’n negenen in pasten. Na een lange, maar gezellige rit door de bergen stopten
we voor het maken van onze eerste bergwandeling van de week. Het uitzicht was
adembenemend, zeker op het hoogste punt! Natuurlijk kon een aantal
groepsselfies niet ontbreken.
Mijn gastouders hebben zelf ook veel gereisd en dit was te zien aan hun
verzameling magneetjes uit door hen bezochte landen. Dit idee vond ik zo leuk
dat ik besloot het zelf ook te proberen. Vandaar dat ik al op deze tweede dag een
magneetje heb gekocht in het souvenirswinkeltje in de bergen. Mijn gastmoeder
Silvia had voor ons allevier een kettinkje gekocht met een houten hartje eraan
dat we zelf mochten uitkiezen, superlief van haar. Na de vermoeiende klim door
de bergen aten we in een speciaal visrestaurant waar alle vis zelf gevangen
werd.

Ook hebben we
foto’s gemaakt
in Solčava, op
het punt dat
bekend staat
als ‘de mooiste
en meest
gefotografeerde
plek van
Slovenië’.

Dag 3
Vandaag hadden onze gastouders een bijzondere verassing voor ons: met een
klein vliegtuigje kregen we de kans Celje vanuit de lucht te bewonderen. Er
konden maar vier mensen tegelijk in het vliegtuigje, inclusief de piloot, dus Mirka
en Sigrid gingen eerst met hun gastvader Janez en daarna Marina en ik met onze
gastvader Brane. Het zweven boven de bergen was een spannend en
onvergetelijk moment!
Na ons avontuur met het vliegtuigje reden we verder naar een restaurantje in
Zreče dat zo hoog lag dat het veel te koud was voor onze zomerkleren. Toen was
het tijd voor de volgende verassing: met een bobkart konden we vanuit de
bergen naar beneden racen.
Na het drinken van natuurlijke thee met een bijzonder smaakje, in weer een
ander cafeetje in Zreče, hadden we wat vrije tijd in het huis van onze
gastouders. Ik besloot om een wandeling door de omgeving te maken om zo de
buurt een beetje te verkennen. Uiteindelijk belandde ik bij een oud Romaans
kerkje dat helaas gesloten was.
’s Avonds kwamen Sigrid en Mirka bij onze gastouders eten, een leuke afsluiting
van wat alweer mijn derde dag in Slovenië was.
Dag 4
’s Ochtends zijn Marina, Sigrid, Mirka, Katarina en ik met z’n vijven gaan
shoppen in Celje. Qua winkels waren we al vrij snel uitgekeken, maar gelukkig
wist Katarina een plekje waar heerlijk ijs gemaakt werd (zoals ik zei, ons verblijf
in het gastgezin bestond voor 50% uit eten). Vervolgens hebben we heel lekker
geluncht bij Lorena thuis. Lorena gaf les in Oriëntal Dancing, een vrij onbekende
stijl uit het Midden-Oosten, mensen kennen de sport vooral als buikdansen. Ze
stelde ons voor aan Tamara en Sandra, twee van de meisjes aan wie ze les gaf
en die vanavond een optreden zouden geven. Wij mochten ook bij het optreden
komen kijken! Met z’n allen hebben we een bezoek gebracht aan een
chocoladewinkel waar we natuurlijk allemaal wat moesten kopen (ik heb een
zakje samengesteld vol verschillende bonbons die ik na een uurtje allemaal
ophad). Na het diner in een ambachtelijk hertenrestaurant reden we naar
Podčertrek, de plaats waar Tamara en Sandra zouden optreden. De dans was
heel indrukwekkend om te zien, het leek heel soepel te gaan en toch vergde het
duidelijk veel oefening om te leren.
In de auto terug naar Celje kregen we onze volgende verassing te horen:
morgen om 20.00 mochten wij deelnemen aan een les Oriëntal Dancing!

Dag 5
Brane en Silvia waren vandaag aan het werk, in Slovenië werken de mensen van
07.00 tot 15.00. Daarom gingen Marina en ik met Lorena en de andere meiden
mee voor een bezoek aan een kasteeltje. Het kasteel lag in de bergen in Celje en
het uitzicht was ook hier prachtig. We zijn naar de hoogste toren geklommen
waar we natuurlijk weer een flink aantal foto’s moesten maken.

Van links naar rechts: ik, Mirka,
Sigrid en Marina.

Daarna werden we door Katarina opgepikt en naar Maribor gebracht, de stad
waar zij studeerde. Het was dertig minuten rijden vanuit Celje, omdat Slovenië
niet gigantisch groot is is alles dichtbij. In Maribor hebben we lekkere
vruchtendrankjes gedronken op een gezellig terrasje op de achtste verdieping.
De decoratie van dit terras werd elk seizoen aangepast en in de zomer was het
ingericht alsof we op het strand waren. Ook hebben we kennis gemaakt met de
‘beste pizza van Maribor’ en het ‘lekkerste ijs van Maribor’.
’s Avonds was het tijd voor de dansles. Natuurlijk hadden wij allevier nog nooit
aan Oriëntal Dancing gedaan, dus dat was wel even wennen tussen allemaal
vrouwen met jarenlange ervaring. Maar Lorena maakte ons al snel duidelijk dat
het bij Oriëntal Dancing vooral belangrijk is dat je plezier hebt en dat niemand
het doorheeft als een paar stapjes verkeerd gaan. De danstechniek was
inderdaad een stuk zwaarder dan het eruitzag, vooral het constant wapperen
met de waaier was erg vermoeiend. Toch was het leuk en bijzonder om mee te
maken.
Na het eten van een door Lorena zelfgemaakt toetje met vruchten, chocolade en
slagroom, gingen we met Katarina en twee van haar vrienden mee de stad in.
Het plan was uit te gaan, maar in Celje was er doordeweeks behalve een
jazzconcert niet veel te doen en we gingen al vrij snel weer naar huis. Toch werd
het een gezellige avond. De nachten in Slovenië zijn opvallend helder, bijna elke
avond zijn er honderden sterren te zien. Sigrid en ik probeerden foto’s te maken
van de nachtelijke hemel, maar dat was moeilijker dan het leek.
Dag 6
Onze zesde dag in het gastgezin gingen we op pad met Luka, de zoon van
Lorena, en zijn vriendin Marsha. In Sempeter v Savinjski dolini bezochten we een
grot genaamd Hell Cave. De lichtelijk verontrustende naam was te danken aan
het feit dat de ingang van de grot deed denken aan de kop van een duivel met
horens. De grot was gelegen in the middle of nowhere en we waren de enige
mensen op het moment van de rondleiding, een bijzondere ervaring. Aan het
einde van de rondleiding door de grot wachtte ons een kleine verassing. Vlak

voor de uitgang hing een vleermuisje ondersteboven te slapen en zodra het licht
van de zaklantaarn zijn slaap verstoorde, vloog het beestje opeens rakelings
over onze hoofden heen, diep de grot in.
Vervolgens brachten we een bezoek aan een bierfontein. Een bierglas kostte 8
euro en dit glas kon je onbeperkt laten bijvullen aan al de zes fonteinen. Uit elke
fontein kwam een ander soort bier. De andere meiden en ik waren allemaal niet
zulke bierdrinkers, dus we hebben van alles een beetje geproefd en Luka de
zware taak gegeven het overige bier op te drinken.
Aan het eind van de dag ontmoetten we onze gastfamilies in een leuk restaurant
in Celje, gelegen aan een mooie locatie vlak naast een meertje. Hier hebben we
superlekker gegeten en verschillende ciders geproefd.
Dag 7
En toen was het alweer de laatste dag in het gastgezin…
’s Ochtends kwamen Mirka en Sigrid naar ons toe en hebben we gechilld en
gezwommen bij het zwembad in de tuin van onze gastouders. De temperatuur
liep deze dagen op tot rond de dertig graden, het was dus eigenlijk ook te warm
om heel veel anders te doen dan zonnen. Rond lunchtijd hebben we bij Lorena
verschillende zeevruchten geproefd, waaronder octopus. Ik had nog nooit eerder
zoiets gegeten, maar het smaakte verassend goed. Daarna zijn we opnieuw de
bergen ingetrokken om te eten op een terrasje waar het nog kouder was dan het
adres in Zreče, maar het uitzicht was prachtig. Ook kregen we de kans om nóg
een bobkart uit te proberen, deze nog hoger, sneller en gevaarlijker ogend dan
de vorige.
Terug in Celje was er nog even tijd om te shoppen en we sloten de dag af met
het eten van dumplings in het traditionele restaurantje waar we de eerste dag
geluncht hadden.
Tegen de tijd dat we eindelijk terug waren bij het huis van ons gastgezin,
moesten we heel snel onze kleren laten wassen en de tassen inpakken, want
morgen was het zover…
Dag 8
Vandaag was de grote dag: we zouden eindelijk onze kampgenoten ontmoeten.
Natuurlijk was het jammer om alweer afscheid te moeten nemen van onze
gastgezinnen, het was een geweldige week geweest, maar we keken allemaal
heel erg uit naar het kamp. Het kamp zou tien dagen duren: de eerste vijf dagen
verbleven we in een hostel en de laatste vijf in een behoorlijk luxe hotel. Lorena
bracht ons naar het eerste adres. Het hostel lag in Korte, een plaatsje vlak bij de
kust, in de toppen van de bergen. Ik kon geen genoeg krijgen van het
fantastische uitzicht.
Tegen de tijd dat de meeste mensen er waren, bracht de kampleiding ons naar
de common room. Dit was niet alleen de plek waar we bij elkaar kwamen voor
onder andere de landenpresentaties, maar ook ook de ruimte die ’s avonds werd
omgetoverd tot party room. De kampleiding bestond uit vijf personen: Marko
(die de rol als de ‘big boss’ op zich nam), zijn vriendin Ema (die eigenlijk net
zoveel de leiding had), Ema’s neef Tomaz (het was één grote familie), Jure (hij
was dan geen familie, maar hun vriend) en Miriam (de ‘baas van Marko’, maar zij
zou er alleen de eerste drie dagen zijn). Het werd al snel duidelijk dat de sfeer in
het kamp vrij ontspannen en losjes was, gezelligheid was vooral belangrijk.
We begonnen het kamp met een aantal kennismakingsspelletjes. Zo moesten we
om de beurt drie dingen over onszelf vertellen. Ook had de kampleiding een
slimme manier bedacht om snel elkaars namen te leren: we moesten allemaal in

een cirkel staan en onze naam noemen, en wanneer het jouw beurt was, moest
je eerst alle namen herhalen van de mensen die vóór je kwamen. Dit zorgde
voor een hoop lol, maar aan het eind van de ronde wist ik op wonderbaarlijke
wijze wél iedereens naam. Verder moesten we allemaal op een rij gaan staan op
de witte lijn die diagonaal door de ruimte was getrokken en onszelf ordenen van
oud naar jong, waarbij je niet van de lijn af mocht stappen. Je moest dus vlak
langs elkaar heen schuiven om van plek te wisselen. Ook had de kampleiding een
quiz georganiseerd om het land beter te leren kennen en we werden
aangemoedigd om onze eigen landenpresentaties ook op deze manier te doen,
om het interessant te houden.
Tijdens de korte pauze raakten we al snel in groepjes in gesprek. Daarna was het
tijd voor het ‘serieuze’ onderdeel. We werden opgedeeld in groepenvan vijf en
elk groepje moest een onderdeel van een puzzel maken van losse stukjes papier,
waarna we op de één of andere manier met alle andere groepjes de puzzel
compleet moesten zien te krijgen. Op die puzzel werden dan de regels uitgelegd.
Het duurde even, maar uiteindelijk lukte het ons.
De regels waren niet lastig: wees op tijd, geen drugs, alcohol is oké maar met
mate, nogmaals wees op tijd, en doe enthousiast mee. Verder werd de betekenis
uitgelegd van de ‘three magic boxes’ in het kamp: de gossip box (iedereen kon
er anonieme roddels instoppen en één meisje uit het kamp zou elke dag de
gossip voorlezen, ongepaste of beledigende gossip werd er van tevoren
uitgehaald), de box voor ideeën/opmerkingen (deze werd alleen door de
kampleiding gelezen) en de secret friend box (iedereen kreeg een secret friend
toegewezen en voor die persoon mocht je dan eventueel briefjes of kleine
cadeaus in de box stoppen).
Ook kregen we allemaal een nummer toegewezen. In plaats van dat de
kampleiding elke keer iedereen moest tellen, hoefde iedereen alleen maar zijn
nummer te noemen en zo konden we makkelijk zien of we compleet waren.
Toen gingen we over naar de officiële openingsceremonie: één voor één werden
de volkslieden van de verschillende landen voorgelezen en als je je volkslied
hoorde, moest je naar voren komen.
Na het diner was het tijd
voor het eerste
themafeestje van het
kamp. Tijdens de gehele
periode zouden er drie
themafeestjes gehouden
worden en vandaag was
het thema ‘rainbow’. We
moesten basically zoveel
mogelijk gekleurde kleren
dragen. Het werd een
gezellige eerste avond.
Hiernaast kun je onze
prachtige hippie-kleding
van het tweede
themafeestje bewonderen.

Dag 9
Slapen in de bedden in het hostel viel me heel erg mee, het was comfortabeler
dan ik verwacht had (of misschien val je sowieso snel in slaap als je tot drie uur
’s nachts doorfeest). Gelukkig was het ontbijt niet al te vroeg.
Na het ontbijt vertrokken we met de bus in de richting van een klein dorpje
genaamd Svetti Peter. Hier werden we rondgeleid door Tonina House, één van de
vele stenen huisjes in het dorpje dat vroeger bewoond werd door rijke families.
Tegenwoordig werd het optrekje gebruikt voor de productie van olijfolie. Deze
olijfolie mochten we ook zelf proeven, het smaakte best goed op brood.
Opvallend in Slovenië is trouwens dat ze zo ongeveer bij elke maaltijd brood op
tafel zetten.
Na een kort bezoek aan het stand vervolgden we onze dag in Piran, een klein
stadje aan de kust waar we van een gids een rondleiding kregen. De
zonsondergang bood perfecte gelegenheden voor foto’s op verschillende plekken
in de stad en in de verte konden we Venetië zien liggen. Na de rondleiding
hadden we een halfuurtje tijd voor onszelf waarna we weer bij de bus zouden
afspreken. Sigrid, Marina, Mirka en ik zijn wat winkeltjes afgeweest samen met
Jiuwen, het andere meisje uit China. Ook was er een concert aan de gang
midden op het plein, daar zijn we ook even wezen kijken.
We sloten de dag af met een bezoek aan Paprika, een chic ogende club in
Portorož waar ze hele lekkere cocktails hadden. In het begin werd er niet veel
gedanst, mensen zaten vooral in groepjes op de bank te praten, maar wij
besloten daar met een groep meiden verandering in te brengen en al snel
volgden er meer. Kortom, alweer een geslaagde avond.
Dag 10
Er was een hittegolf gaande in Slovenië en eigenlijk was het te warm om veel te
doen. Gelukkig had de kampleiding daar iets op verzonnen: we moesten allemaal
onze badkleding aantrekken en naar buiten komen voor een aantal ‘sportieve
activiteiten’. Het kwam erop neer dat we in twee groepen werden verdeeld om
verschillende spelletjes met water te spelen: als groep zo snel mogelijk zoveel
mogelijk water drinken, binnen een bepaalde tijd met een rietje zoveel mogelijk
water naar de overkant brengen en het overgooien met waterbalonnen. Kortom
een leuke manier om voor wat verkoeling te zorgen.
In de bus naar onze bestemming van vandaag werd voor de eerste keer de
gossip voorgelezen, maar we kwamen erachter dat we met z’n allen vrij braaf
waren vergeleken met de groepen uit eerdere jaren. De spannendste gossip was
dat Ema Marko leuk vond (wat op zich ook wel mag in een relatie) en dat Tomaz
snurkte (de vraag was dan natuurlijk hoe die persoon dat weet).
Het was maar tien minuutjes rijden naar Izola. De gids vertelde ons over de
verschillende legendes van het stadje en daarna gingen we op weg naar het
strand. Omdat we zo dicht bij de kust zaten, hadden we tijdens ons verblijf in het
hostel elke dag wel even tijd om te zwemmen.
’s Avonds stond er weer iets leuks op de planning: een boottocht helemaal tot de
plek waar we gister waren geweest. Het diner vond vandaag ook plaats op de
boot en bestond uit verschillende vishapjes. Vanaf het dek hadden we een
prachtig uitzicht op de zonsondergang en al snel zaten we met z’n allen liedjes te
zingen. De sfeer zat er goed in. Het hoogtepunt van de avond was toen de boot
werd stilgelegd en we de kans kregen om vanaf het dak het water in te springen,
een bijzondere ervaring.
Terug in het hostel bleven we met een klein groepje mensen tot laat buiten
zitten. Hoewel we de kans hadden gekregen om alcohol/spelletjes te kopen,

hadden we eigenlijk vrij weinig bij ons om te doen, dus besloten we samen
briefjes te schrijven voor in de gossip box (want als er niks gebeurt, dan moet je
maar gewoon dingen verzinnen).
Dag 11
’s Ochtends stond er een bezoek aan Prŝutarna Lokev op de planning, de oudste
producent van ham in Karst. Naast een rondleiding door de fabriek kregen we de
kans om zelf van de ham te proeven. We vervolgden onze dag met een
wandeling door de Ŝkocjan grotten in Divača. In vergelijking met de Hell Cave
die we met onze gastfamilies hadden bezocht was deze plek een stuk
toeristischer, maar dat maakte de tocht niet minder bijzonder. Op sommige
plekken was de afgrond wel dertig meter diep. Het voordeel van zoveel
rondleidingen is dat je tussen de informatie door de kans krijgt om veel
verschillende mensen uit de groep te spreken.
Ook bezochten we weer een ander strand. Nadat we gisteravond tot de conclusie
waren gekomen dat het leuk zou zijn om wat spelletjes te kopen, kwamen we er
nu achter dat tijdens onze dagelijkse stop aan het winkelcentrum maar liefst drie
verschillende mensen het spel Uno hadden gekocht. We hadden in elk geval iets
te doen op het strand. Er stond een nachtelijke zwempartij op de planning, maar
dit gebeuren viel (letterlijk) in het water toen het begon te stormen.
Terug in het hostel was het alweer tijd voor het tweede themafeestje Dit keer
moesten we allemaal verkleed gaan als hippies, sommige mensen waren hier iets
serieuzer in dan anderen. Het werd opnieuw een topavond. Hoewel de meeste
mensen vrij vroeg naar bed gingen, bleven we met een klein aantal dansen tot
rond vier uur in
de ochtend.
Van links naar
rechts: Tomaz,
Akisan
(Noorwegen),
Jure. Omdat
deze foto te mooi
was om niet te
delen.

Dag 12
Onze laatste dag in het hostel begon met een bezoek aan de wijnkelder van
Koper. Hier werd uitgelegd hoe wijn wordt geproduceerd en natuurlijk mochten
we zelf ook proeven van de verschillende dranken. We vervolgden de middag
met een sightseeing door Koper, een superleuk stadje met schattige gekleurde
huisjes dat een beetje deed denken aan Venetië. De gids vertelde ons over de
legendes en geschiedenis van de stad. Uiteraard was er daarna ook weer tijd
voor het strand.
En toen moesten we onze koffers alweer inpakken.

Dag 13
Halverwege de bijna twee uur durende rit van Korte naar ons hotel in Mengeŝ
(volgens mij is dat ook wel zo’n beetje de grootste afstand die je kunt afleggen
in Slovenië), maakten we een korte stop voor een bezoek aan het Predjama
kasteel. Het bijzondere aan dit kasteel was dat het deels gelegen is in de
Postojna grot. Tijdens de rondleiding door het oude gebouw werden we
voorgelicht over de legendes en verhalen van hoe de mensen hier vroeger
leefden en we kregen onder andere de martelkamer te zien. Het uitzicht op het
land vanaf de hoge muren was natuurlijk een erg geschikte plek voor
groepsfoto’s.
Eenmaal aangekomen in Mengeŝ stond ons een verassing te wachten. Lorena en
Janez, de gastouders van Sigrid en Mirka, waren hier voor het organiseren van
een workshop genaamd ‘impress the other side’. De meisjes gingen met Lorena
mee en de jongens met Janez, en we mochten absoluut niet weten wat ‘de
andere kant’ van plan was.
Van Lorena kregen we een workshop Oriëntal Dancing. Marina, Sigrid, Mirka en
ik hadden geluk dat we dit al een keer eerder gedaan hadden. In twee uur tijd
kregen we twee choreografieeën aangeleerd: één waar vooral de stappen
belangrijk waren (er werd benadrukt dat het echt niemand zou opvallen als we
een paar stappen verkeerd zouden zetten) en één waar we vooral met de waaier
moesten wapperen. Volgens Lorena waren de jongens elk jaar zwaar onder de
indruk van deze dans, maar ik geloof dat het bij de jongens in dit kamp wel
meeviel. Toch hadden we veel lol en dat was natuurlijk het belangrijkste.
Na het ‘optreden’ hadden we even de tijd om ons op te frissen en ‘something
fancy’ aan te trekken. Toen we met alle meiden in de hal stonden te wachten,
kregen we eindelijk te zien wat de jongens voorbereid hadden. Eén voor één
kwamen ze de gang in met een bosje bloemen en elk van de jongens vroeg één
van ons (of twee, gezien het overschot aan meisjes) mee naar het diner. Daar
gingen ze met z’n allen een liedje voor ons zingen en vervolgens mochten wij
ons de rest van de avond door hen laten bedienen. Op zich best een leuk idee.

Dit zijn de kostuums die
we droegen tijdens het
optreden. Lorena maakte
bijna alle kleding zelf!

Dag 14
Ook deze dag stond er een bezoek aan een kasteel op het programma, dit keer
was het de beurt aan het kasteel in Bled. De hoge muren boden een perfect
uitzicht op het prachtige, helderblauwe meer waar Bled om bekend staat en
natuurlijk was het na een korte uitleg over het kasteel weer tijd voor een
fotomomentje.
Na de lunch gingen we over tot één van de hoogtepunten van het kamp: raften
op de Sava rivier. We deelden ons op in groepjes van acht tot tien mensen en elk
groepje kreeg een boot toegewezen. Omdat raften op deze rivier vrij gevaarlijk
kon zijn, werd elk groepje begeleid door een gids die ervaring had met de sport.
Zolang we zijn aanwijzingen opvolgden, kon er niks mis gaan. De begeleider
vertelde ons wanneer we sneller of langzamer moesten peddelen of de peddels
moesten laten rusten. Zodra we eenmaal een vast ritme te pakken hadden,
kwamen we al snel vooruit. Het duurde niet lang voordat er een soort wedstrijdje
ontstond tussen de verschillende groepen over wie het eerst het eindpunt
bereikte. Op een bepaald moment toen onze boot vlak bij de kant tegen één van
de andere boten tot stilstand kwam, probeerde Marko zelfs vanuit zijn boot bij
ons in de boot te klimmen. Ema probeerde hem terug te duwen en toen
belandden ze samen in het water. We gingen helemaal stuk.
Halverwege werden de boten stilgelegd. Door uit te stappen en over de kant een
stukje terug te lopen, konden we in het water springen en ons door de sterke
stroming laten meevoeren. Het was koud, maar heel gaaf om te doen !
Terug in het hotel brak het moment aan van het laatste themafeestje. Dit keer
moesten we allemaal verkleed gaan als romein, wat basically inhield dat we een
creatieve manier moesten verzinnen om onze bedlakens als kleding te gebruiken,
indien mogelijk ook nog zonder dat de hele boel constant naar beneden zakte.
Uiteindelijk leverde het wel hele gave groepsfoto’s op.
Het feest zelf leek in eerste instantie niet lang te duren. Er werd bijna niet
gedanst en op een bepaald moment
ging Marko zelfs alle deuren langs in
een poging alle mensen die al naar
bed waren, terug te halen. Maar toen
Marina, Sigrid en ik terugkwamen
van een wandeling, bleek dat het
toch nog niet afgelopen was. Vier of
vijf koppels waren aan het schuifelen
op langzame muziek. De volgende
dag zaten er ineens veel meer
briefjes in de gossip box…

Hiernaast kun je onze inspirerende
beddengoed-creaties van dichtbij
bewonderen.

Dag 15
We brachten de hele dag door in Ljubljana, de bruisende hoofdstad van Slovenië.
De kampleiding had een leuke manier verzonnen om ons kennis te laten maken
met de stad: door middel van een treasure hunt werden we langs alle hotspots
van Ljubljana geleid. Op elk punt kregen we een bepaalde opdracht, zo moesten
we bijvoorbeeld een oud bekend Sloveens liedje zingen met random mensen op
straat en een papieren bootje in de Pivka River laten zakken.
Daarna mochten we plaatsnemen in de Town Hall, waar we officieel welkom
werden geheten door mensen van de plaatselijke Lions club. In de chic ingerichte
hal hielden verschillende mensen een mooie speech over hoe bijzonder het was
dat we met zoveel jonge mensen uit zoveel verschillende landen hier bij elkaar
zaten, vooral omdat zij ons zagen als hun toekomst.
Na een rondleiding door de Town Hall was het tijd voor de lunch. Op de Open
Kitchen Market, heel veel gezellige kraampjes met een grote variatie aan hapjes,
mochten we voor 7 euro zelf onze lunch samenstellen. Het was nog best moeilijk
om te kiezen, daarom hebben Sigrid, Marina, Kristine (Groenland), Jiuwen en ik
al ons eten gedeeld.
Toen stond het kasteel van Ljubljana op de planning (als je veel kastelen wilt
zien, is dit kamp dus zeker een aanrader). De rondleiding in en om het kasteel
was op een interessante manier vormgegeven: overal stonden acteurs, verkleed
als ridders of kasteelbewoners, die ons vertelden over ‘hun’ leven.
Ook hadden we een kort momentje voor vrije tijd in de stad, waarin we de keuze
hadden tussen bowlen of shoppen. Het kwam erop neer dat we met een groepje
mensen neerploften op de banken in het bowlingcentrum om een paar uurtjes
slaap in te halen.
Na lekker gegeten te hebben in een pizzarestaurant, gingen we met z’n allen uit
in Ljubljana. Uiteindelijk belandden we in de Skeleton bar, waar ze hele lekkere
cocktails hadden en we de hele nacht gedanst hebben. Nou ja, tot drie uur dan,
toen was het alweer tijd voor de busrit terug naar het hotel.

Het prachtige meer van Bled.

Dag 16
Vandaag hadden we een rustig dagje in en om het hotel. Naast het houden van
de laatste presentaties stond het programma in het teken van workshops. ’s
Ochtends kregen we door middel van een workshop inzicht in het leven van
blinde mensen. We werden opgedeeld in tweetallen, waarbij één van de twee een
blinddoek omkreeg en de ander de ‘blinde’ moest rondleiden door het parkje
naast het hotel. Op de grond lag een aantal voorwerpen, bijvoorbeeld een
zonnebril, stukken fruit of een bak met water, en door te voelen moest de
‘blinde’ erachter zien te komen om wat voor voorwerp het ging. Ook moesten we
proberen verschillende kruiden te herkennen, slechts door te ruiken. In het begin
was het een vreemde ervaring, maar heel interessant om mee te maken. Tijdens
de lunch werden we allemaal geblinddoekt. Zonder te kunnen zien waar ons eten
zich bevond, moesten we het naar binnen zien te krijgen, én proberen de smaak
te herkennen. Dat voelde zo raar! Ik weet uiteindelijk nog steeds niet precies wat
we gegeten hebben, volgens mij was het een soort pasta met een perentaartje
als dessert. De foto’s waren later wel grappig om terug te zien.
’s Middags kregen we lessen in koken en dansen. We kregen de opdracht om ons
eigen brood te bakken en een traditioneel Sloveens gerecht te bereiden genaamd
Bograč. Bograč is een soort soep gemaakt met drie soorten vlees, aardappelen
en een aantal groenten. Ook ons toetje hebben we zelf gemaakt.
Van de moeder van Ema, die ook lid was van de Lions, kregen we een workshop
in verschillende Sloveense volksdansen, begeleid door een accordeoniste. De
bekendste dans die we geleerd hebben was de polka, we hebben hier
verschillende variaties op geoefend. Het leukste vond ik toen we met een oneven
aantal mensen de polka gingen dansen, en degene die geen partner had, kreeg
de eer met een bezem te mogen dansen. Zodra de partner van de bezem het
ding op de grond smeet moest iedereen heel snel van partner wisselen, want
degene die overbleef zou het volgende slachtoffer worden. We hadden veel lol,
ook al was het eigenlijk veel te warm om te dansen. Daarna konden we ons
zelfgemaakte eten proeven.
De kampleiders hadden ook nog een leuk idee voor het afscheid. Iedere
deelnemer aan het kamp moest 28 korte, persoonlijke briefjes schrijven aan alle
anderen in het kamp. Op deze manier zou iedereen een envelop mee naar huis
krijgen met 28 briefjes die pas in het vliegtuig gelezen mochten worden. Hier
waren we dus ook nog even druk mee vandaag.
’s Avonds was het alweer tijd voor het afscheidsfeestje…

Hierbij nog een
groepsfoto in
onze mooie
Romeinse
bedlakens.

Dag 17
Veel te snel brak onze laatste dag in het kamp aan. Op de planning stond een
trip naar ski-oord Planica in Tamar, het Noordwesten van Slovenië. Omdat we
hier zo hoog zaten, zorgden de wolken die de bergtoppen raakten voor een
bijzonder zicht. In Tamar maakten we een lange wandeling door de bergen van
bijna een uur. En alsof we nog niet genoeg gelopen hadden, was daar ook nog de
mogelijkheid om 15 minuten steil omhoog te klimmen tot de waterval van
Rateče, waar het water drinkbaar was. Het was een zware en vermoeiende klim,
over de rotsen in de brandende zon, maar het was het waard! Bij de waterval
hebben we een aantal prachtige groepsfoto’s geschoten.
Eindelijk aangekomen bij een klein restaurantje in the middle of nowhere, was de
lunch voor ons al gereserveerd. Gelukkig maar, want iedereen had gigantisch
veel honger. Na een halfuurtje tijd om uit te rusten hoefden we alleen nog maar
de hele weg terug naar beneden…
Terug in het hotel was het tijd voor de closing ceremony. De gossip box en de
secret friend box werden voor de laatste keer voorgelezen en er werd onthuld
wie iedereens secret friend was. Dat gebeurde op een grappige manier: je moest
geblinddoekt op een stoel gaan zitten en je secret friend kwam voor je staan.
Door middel van het beantwoorden van vragen en/of door aan het gezicht en
haar van je secret friend te voelen moest je erachter zien te komen wie hij of zij
was. Een aantal mensen konden het al raden, maar de meesten hadden geen
idee. Ook moesten we onze favoriete herinnering aan het kamp opschrijven en
een enquete invullen met onze mening over het kamp en suggesties over wat
eventueel beter zou kunnen volgend jaar.
’s Avonds werden de koffers gepakt en de laatste persoonlijke briefjes
geschreven. En toen was het alweer tijd voor het afscheid, want de eerste
persoon vertrok al om 1 uur ’s nachts…
Natuurlijk was het moeilijk om afscheid te nemen van al onze nieuwe vrienden,
veel mensen hielden het dan ook niet droog. Maar we hebben elkaar allemaal
toegevoegd op social media en inmiddels hebben we via de app Houseparty al
een aantal keer contact gehad. Tijdens zo’n kamp word je in heel korte tijd heel
close met elkaar.

Ik zou graag de Lions willen bedanken voor deze geweldige ervaring. Mijn tijd in
Slovenië heeft me veel mooie herinneringen opgeleverd, kennis over zowel het
land als andere culturen en vriendschappen die wel een leven lang kunnen
duren. Tegen iedereen die overweegt om zich ook op te geven voor dit kamp,
zou ik willen zeggen: gewoon doen! Zowel het kamp als het verblijf in het
gastgezin is een once-in-a-lifetime ervaring die je je hele leven bijblijft.

