Op 9 juli vierde ik mijn achttiende verjaardag! Mijn gastouders probeerden mijn dag zo leuk
mogelijk te maken en daarin zijn zij zeker weten in geslaagd, we zijn zelfs twee keer op een
dag uit eten gegaan en we ze zijn naar de bioscoop geweest en we sloten de dag af met
een lekkere zelfgemaakte cake.
In de tweede week ben ik naar de Zoo geweest van Amerika. Dit was niet echt spectaculair,
want de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp heeft veel meer dieren te bieden. Hierna zijn we
naar de Minnehaha falls gegaan. Het bijzondere hieraan was dat er watervallen zijn
middenin een stad. Ook waren we naar een Lions meeting gegaan van mijn gastouders hier
moest ik mezelf voorstellen en vertellen over de a
 merican experience tot nu toe. Ik vond het
best eng om te spreken voor een heel publiek, maar het viel uiteindelijk reuze mee. Ik sloot
deze week af met een van de toppunten van mijn vakantie en dat was de N
 orth Shore.
Samen met mijn gastgezin gingen
we een long-weekend naar het
noorden van Minnesota. Hier zie je
echt de ware schoonheid van
Amerika. We hadden een
vakantiehuis met het mooiste
uitzicht wat je je maar kon wensen.
Je had een adembenemend
uitzicht over de Lake
Superior(grootste meer van de
wereld). We  hadden een groot
aantal watervallen gezien en
gehiked totdat we erbij neervielen.
We waren ontzettend moe, maar
het was het wel waard want je kreeg een schitterend beeld te zien die ik nooit meer zal
vergeten.

In de derde week heb ik het rustig aangedaan, want ik was ontzettend moe van de
long-weekend en ik moest genoeg energie opdoen voor kamp. Deze week had ik twee
sleepovers, waar we klassieke films en series hebben gekeken en niet te vergeten s mores,
hotdogs en bonfire. Ook was ik gaan paddleboarden deze week. En wat ook super gaaf
was, is dat ik naar een rodeo ging met mijn gastfamilie. Dit is iets wat je zeker weten moet
meemaken. In aanloop naar de kamp die vrijdag startte, begon ik alvast met inpakken.
Vrijdagochtend mocht ik nog naar een business meeting van mijn gastvader. Ik mocht
mezelf voorstellen voor een groot publiek en de Lionsclub promoten. Ik kreeg zelfs een
uitnodiging voor een brunch tour. Ik had hier verschillende bedrijven bezocht en gerechten
uitgeprobeerd. Ik ging wel wat eerder weg, zodat ik op tijd was voor kamp.
Ik was best zenuwachtig om alle kampleden te ontmoeten, gelukkig kende ik al enkele
mensen dus dat scheelt heel veel. Ook had ik voor de reis al contact gelegd met het
Nederlands meisje met wie ik het goed kon vinden. Mijn gastmoeder bracht mij en een

aantal andere exchange students naar het hoofdgebouw waar iedereen zou verzamelen.
Kampweek kan ik kort samenvatten: geweldig! Highlights van deze week zijn: teambuilding,
presentaties houden en recept voorbereiden, camp V
 anasek, karten, dinnertheater,
bootvaren, vrijwilligerswerk Feed my Starving Children, rechtbank bezoeken en Valley Fair.
Ik wist niet dat je in een hele
korte tijdsbestek goede vrienden
kon worden met iemand, maar
kampweek is het duidelijke
bewijs dat het wel mogelijk is.
Het leuke aan kamp was dat de
presentaties op het begin waren.
Nog een pluspunt is dat we naar
een afgelegen plek Vanasek
gingen waar geen internet was
waardoor je gauw met elkaar
gaat optrekken.
Ik had nooit verwacht dat kamp
zo leuk zou worden, want het is
een herinnering die ik niet zal
vergeten. Afscheid nemen van de kampleden was daarom erg moeilijk. Het was weer tijd om
naar huis te gaan. Ik had nog een last ride op motor gemaakt samen met mijn gastvader. En
wij hebben plannen gemaakt dat de volgende keer ik hen op een andere plek van Amerika
zal ontmoeten. En volgend jaar komen zij naar Europa en zij weten dat mijn deur  net als die
van hun altijd voor hen openstaat.
Ik wil bij dezen iedereen bedanken die deze onvergetelijke reis voor mij heeft mogelijk
gemaakt in het bijzonder mijn familie en de Lions Club.

