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Homestay 

■ Mijn reis in Hawaii begon met een 

korte homestay van 4 dagen. Daar 

verbleef ik met een Duitse jongen 

genaamd Chris (rechts op de foto) bij 

Glen & Diana Matsuda. Tijdens deze 

dagen hebben we veel rondgereisd en 

van het grote eiland (Hawaii/the big 

island) gezien. Het eerste wat je hier 

opvalt is hoe warm, mooi en divers het 

Hawaiiaanse klimaat is; er zijn kliffen, 

stranden, tropische bossen en zelfs 

vulkanische woestijngebieden. 



Homestay 

■ De diversiteit van het klimaat 

kregen we de eerste dag al te 

weten, toen we s’middags rond 

een uur of 3 op het strand 

zaten en minder dan 2 uur 

later bovenop mauna Kea 

(meer dan 3 kilometer hoog!). 



Homestay 

■ De volgende dagen bleven we 

rondrijden en met Glen & Diana 

een echte impressie krijgen 

van de cultuur in de verenigde 

staten (vooral veel fastfood 

ketens en grote trucks). Op de 

laatste ochtend besloten we 

iets groots te doen en zijn Chris 

en ik in totaal 16 kilometer 

over gloeiend hete 

volkaanrotsen gewandeld om 

lava van dichtbij te zien, de 

lava is bijna niet te 

onderscheiden van de rotsen 

dus het was een flinke 

uitdaging, maar uiteindelijk 

hebben we de lava gevonden 

zonder onze voeten te branden. 



Camp 

■ Het echte kamp duurde 2 

weken en was op een ander 

eiland dan mijn homestay, het 

eiland Oahu. Dit eiland is 

kleiner dan Hawaii/the big 

island maar heeft wel Honolulu 

en Waikiki beach. Omdat het 

een ander eiland is moesten we 

dus wel allemaal met het 

vliegtuig hier naartoe reizen. 

Het kamp was wel een echt 

kamp, dat betekent geen airco, 

weinig wifi en hartstikke 

gezellig. 



Camp 

■ Op het kamp waren we met een vrij grote 

groep; 23 man, waarvan 11 jongens en 12 

meiden. Met 17 nationaliteiten: Nederland, 

België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Finland, 

Polen, Tsjechië, Slowakije, Zwitserland, Kroatië, 

Engeland, Canada, Japan, Turkije en Israel. Ik 

was er niet de enige Nederlander, Kris (de 

jongen in het witte shirt) komt ook uit ons 

kikkerlandje. 



Camp 

■ We hebben veel verschillende activiteiten gedaan 

op het kamp; culturele dingen zoals pearl harbor 

bezoeken (op de foto zie je een schip dat daar 

gezonken is tijdens WO2) maar ook meer fysieke 

dingen zoals een kajakken, hiking (op bergen) en 

ook momenten waarop we konden doen wat we 

zelf wilden (Waikiki beach, shopping malls, etc.). 

Ook moesten we op het kamp landenpresentaties 

geven en hebben we een Hula dans en traditionele 

Hawaiiaanse zang geleerd. 



Camp 

Magic Island (een strand in Honolulu)      De hula dans tijdens het afscheidsdiner 



Afscheid 

■ Het einde van het kamp is minder leuk, 

je hebt net twee weken lang allemaal 

verschillende mensen leren kennen en 

binnen 24 uur gaan ze allemaal weg en 

zie je sommigen nooit meer. Hierom 

waren we de laatste avond van plan de 

hele nacht op te blijven, uiteindelijk hield 

niemand het vol en sliepen we met zijn 

allen buiten. 



Afscheid 

■ Uiteindelijk is een uitwisseling een ervaring die je de 

rest van je leven bijblijft en zal ik iedereen die de kans 

krijgt aanraden om mee te doen. 


