Lions Youth Exchange California 2017
Hi! Ik ben Nora, ik ben 17 jaar oud en ik ben in 2017 dankzij de Lions Youth Exchange naar
California in de Verenigde Staten geweest.
Op 15 juli stond ik op Schiphol en toen begon het avontuur. Ik had een rechtstreekse vlucht
naar San Francisco, gelukkig was ik niet helemaal alleen in het vliegtuig. Ik vloog samen met
Jari en Jana, die ook allebei meededen aan het uitwisselingsprogramma.
Na 10 uur in het vliegtuig te hebben gezeten, kwamen we aan op San
Francisco Airport. Hier stond mijn gastgezin al op mij te wachten,
maar wij moesten nog door de security heen. Ik was hier zo
zenuwachtig voor, wat uiteindelijk helemaal niet veel bleek voor te
stellen. In de aankomsthal zag ik mijn gastgezin al staan met een bord
dat zei ‘Welcome Nora’.
Mijn gastgezin in het noorden van California is in de 60 en heel erg
actief (veel actiever dan ik ben). Ze wonen in een dorpje zo een 3 uur
van San Francisco vandaan. Ik zat samen met een ander meisje uit
Oostenrijk in het gastgezin. Mijn gast gezin houdt erg van de natuur
dus we hebben veel gezien van het mooie gebied waar zij in wonen.
Het was alleen erg heet, de 10 dagen dat ik daar was, dus veel was op het water. Ze hadden
ons ook nog een dagje meegenomen naar San Francisco zelf en dit was echt heel gaaf om mee
te maken. Zo zijn we de Golden Gate Bridge
overgelopen en zijn we naar Fisherman’s Wharf gegaan.
Ze hebben ons ook meegenomen naar Lake Tahoe, echt
heel mooi. Met een groep andere uitwisselingsstudenten
zijn we naar een waterpark geweest en naar In-n-Out
burger. Hier een paar foto’s van mijn verblijf in NoordCalifornia.

Na 10 dagen een fantastische tijd te hebben gehad bij mijn eerste gastgezin, was
het toch echt tijd om afscheid te nemen. Ik vloog van Sacramento Airport naar
Ontario Airport, waar mijn hostsister en hostmum al op mij zaten te wachten.
Ook hier vlogen we met een hele groep, dus waren wij gezellig met elkaar in
het vliegtuig.
Mijn 2e gastgezin woont in een stadje met ongeveer 50.000 inwoners en ze zijn
rond de 50 jaar oud. Hun dochter was net klaar met studeren, dus die was ook
gezellig met ons. Ik was samen met een meisje uit Finland in dit gastgezin en
we sliepen ook samen op een kamer. Heel gezelllig dus. We waren hier voor 10
dagen en ze hebben ons echt overal mee naar toe genomen. Zo zijn we naar
Hollywood, Santa-Monica Pier, San Diego en Huntington Beach geweest. Ze
hebben ons zelfs nog meegenomen naar Las Vegas (!!!!) en dit ligt niet eens in California..
Echt heel bijzonder dat zij dit hebben gedaan en ik ben ze daar ook zeker dankbaar voor. In
het Zuiden van California deden we ook meer van de activiteiten met een groep
uitwisselingstudenten en zo waren we met alle uitstapjes ook met meerdere families en
studenten dan dat we in het Noorden waren. Zo gingen we ook naar Disneyland met de Lions
en daar waren dus ook veel van de uitwisselingsstudenten. We zijn ook naar een baseball
game geweest en naar Orange County Fair (soort kermis). Hier een paar foto’s van de 10
dagen in het Zuiden met het gastgezin.

Na de 10 fantastische dagen met mijn 2e gastgezin in het zuiden, gingen we
naar het kamp. Op het kamp waren we een weekje. Het lag helemaal in de
‘middle of nowhere’, dus we hadden allemaal geen internet of service. Op
het kamp deden we veel sport activiteiten, maar nog wel dat het leuk was.
Omdat het niet kouder dan 29 graden is, gingen we in de middag altijd naar
het zwembad. We zijn ook nog een dag met iedereen van het kamp naar
Universal Studios geweest, echt heel gaaf om daar een keer naartoe te gaan.
Aantal foto’s van het kamp en Universal Studios:

Zoals je kan zien heb ik het dus heel erg naar mijn zin gehad en zal ik het ook zeker aanraden
om naar California te gaan als je de kans hiervoor krijgt.
Het mooiste aan de Lions Exchange Program is, dat je niet alleen het land leert kennen, maar
ook de mensen. Het is een bijzondere ervaring om mee te kunnen leven in een Amerikaans
gezin, ook al is het maar voor 10 dagen, je leer elkaar echt kennen. Zo leer je hun cultuur dus
ook het beste kennen en zij jouw cultuur. Op het kamp was het ook heel leuk dat er zo veel
verschillende nationaliteiten waren en iedereen goed met elkaar overweg kon. Iedereen heeft
het echt naar zijn zin gehad en ik raad het je ook zeker aan om naar een kamp te gaan! Ik had
het in ieder geval niet willen missen.

