Lions exchange Arizona 2017

Van links naar rechts: Luke (Engeland), Sasha (Rusland), Rikke (Denemarken), Rieke (Duitsland), Alex
(Frankrijk), Isabella (Brazilië), Kristof (Hongarije), Astrid (België), Hilary (Nederland) en Ingrid
(Noorwegen).
Deze zomer ben ik met de Lions exchange naar Arizona geweest. Deze staat ligt in het midden van
Amerika, het is er droog en erg warm. De hele trip is moeilijk te beschrijven in een woord, maar een
woord zou kunnen zijn: bijzonder. Deze weken waren onvergetelijk en ik had ze nooit willen missen.
Ik hoop dat ik in dit verslag een goede impressie kan geven van de reis, dus veel leesplezier 😊.
De hele reis duurt ongeveer vier weken. Deze weken zijn opgedeeld in drie delen.
- De south trip: dit houdt een rondreis in door het zuiden van Arizona, met hoogtepunten als
paardrijden; Tombstone en Mexico.
- Hostfamily
- De North trip: een rondreis door het noorden van Arizona, met hoogtepunten als de Grand
Ganyon; Monument Valley en de zonsondergang.
De aankomst: na drie verschillende vluchten, kwam ik eindelijk laat in de avond aan in Tucson. Ik
kwam met twee andere mensen uit mijn kamp aan.
We zijn gereden naar het base camp, ofwel het Raddison hotel.
De volgende dag was ging iedereen kennis maken, omdat nog niet iedereen elkaar had gezien op de
dag van aankomst. Na een korte introductie was de rest van de dag rustig in het zwembad met het
hele kamp. In de avond hadden we een diner bij de coördinator van het kamp Anthony Luick.

De south trip: met een van (klein busje) zijn we begonnen met de rondreis.
De eerste dag zijn we naar een ranch gereden om paard te rijden. Voor
veel kampers was dit een compleet nieuwe ervaring, maar de rit was heel
bijzonder en mooi. In de middag en de avond hebben we lunch/dinner
gehad bij verschillende Lions clubs.
De tweede dag zijn we gereden naar de Cochise Stronghold Ranch. In de
laadbak van een pick-up zijn we door de natuur gaan rijden en kregen we
veel te horen over de geschiedenis van het terrein. Na de tour zijn we
doorgereden naar Tombstone, een oude westernstad. Helaas regende het
die dag (want dat kan ook gebeuren in Arizona), maar we hebben veel
dingen gezien. We zijn naar een museum gegaan en hebben een
schietshow gezien.
De derde dag zijn we na een ontbijt in Tombstone vertrokken naar Huachuca City. Hier hebben we drie
verschillende museums gezien. Later zijn we gaan zwemmen in “The Cove”.
De vierde dag vertrokken we op tijd naar Nogales. Een stad die opgedeeld is in een Amerikaans deel
en een Mexicaans deel. De hele dag heeft het geregend, maar erg interessant om het verschil te zien
tussen Mexico en Amerika. De avond werd gehost door de Nogales Lions.
De vijfde dag zijn we teruggegaan naar Base Camp. Deze dag zijn we nog langs gegaan bij een Crime
Lab en zijn uiteten gegaan in de avond met de groep.
De zesde dag kwam het Air National Guard voorbij. Er zitten veel Nederlandse militairen die werken
op de Air Force Base. Zelf heeft iemand daar mij een hele tour gegeven in het Nederlands, later is zijn
we zelf gaan vliegen in een simulator.
De laatste dag van de south trip was een rustige dag met spullen inpakken en een poolparty met de
hostfamily’s. Later zijn we meegegaan met de Hostfamily’s.
De hostfamily periode bestond uit twee weken. Ik zat zelf bij Su-Lin Trepentatis. Ze was een oudverpleegkundige en was ontzettend zorgzaam. In deze periode heb ik samen bij Su-Lin gezeten met
Rikke uit Denemarken. Bij Su-Lin hebben we veel activiteiten gedaan en mochten het hele schema zelf
uitzetten. Door een spontane actie van Su-Lin zijn we bijvoorbeeld naar Las Vegas gegaan, dit was
ontzettend gaaf. Gedurende deze periode hebben we een aantal activiteiten gehad met het kamp,
waardoor we de andere kampleden weer even terug konden zien.

De north trip: dit zag er ongeveer hetzelfde uit als de south trip. Rondreizen in de van, alleen kwamen
andere bijzondere plekken en activiteiten aan bot.
De eerste avond: vanuit de hostfamily kwamen we in de avond bijeen voor een pot-luck diner, ofwel
the international diner. Ieder lid van het kamp was verplicht een gerecht te maken van zijn/haar eigen
land. Zelf heb ik ervoor gekozen om tompoezen te maken als dessert, dit viel gelukkig bij iedereen goed
in de smaak.
De eerste dag: op tijd zijn we vertrokken om naar Wickenburg te
gaan met Lions en uiteindelijk een hele gave jeep tour te maken. Het
was hobbelig en modderig (na een flinke regenbui), maar het gaf wel
een prachtig uitzicht.
De tweede dag: we hebben delen van Prescott gezien. In de middag
stond Kajakken op het programma. Helaas konden we niet
zwemmen in het water, maar dat weerhield sommigen er niet van
om anderen van de kano te gooien. De avond hebben we een BBQ
bij het meer gehad en werden we voor de nacht opgevangen door
Lions.
De derde dag: deze dag hebben we een lange weg gereden en zijn
onderweg nog even in Sedona gestopt. Daarna zijn we doorgereden
naar de universiteit waar de nacht gingen spenderen. In de avond
was er nog een BBQ bij de Flagstaff Lions.
De vierde dag: deze dag kwamen we al dichter bij de Grand Canyon, wat voor de meeste wel het
hoogtepunt ging zijn van de trip. Bij het Grand Canyon I Max theater kregen we een indruk. We hebben
ook veel foto plekjes opgezocht om mooie foto’s te kunnen maken met de Grand Canyon als
achtergrond. Dit was al erg gaaf.
De vijfde dag: in de vroege ochtend was het zover. We gingen
hiken in de Grand Canyon. Het gevoel daar is moeilijk te
beschrijven, wat is het ontzettend prachtig daar. Foto’s op
internet geven een impressie, maar in werkelijkheid is het vele
malen mooier. Uiteindelijk zijn we doorgereden naar de
overnachtingsplek en zijn we onderweg nog gestopt bij een
dinosaur tracks site. Dit was ook erg indrukwekkend.
De zesde dag: Monument Valley stond op het programma. Na de Grand Canyon van de dag ervoor,
was dit misschien niet zo adembenemend mooi. Wel vond ik Monument Valley erg bijzonder, de verre
vlaktes waarnaar je kunt kijken. Dit was zeker een goede opvolger na de Grand Canyon.
De zevende dag: vandaag stond het waterpark op het programma. Dit was heerlijk na veel droogte van
de Grand Canyon en Monument Valley. Het was wel een ontzettend warme dag met veel zon, maar
de glijbanen en zwembaden waren erg leuk. Iedereen had het ontzettend naar zijn zin.
De avond werd verzorgd door de Lions van Phoenix. De is ook de eindlocatie geweest van de north
trip. Na een ontzettend gezellige en leuke avond, sliepen we in een ontzettend mooi resort. De kamers
waren ontzettend mooi, alleen hebben we door het vroege opstaan maar een paar uurtjes kunnen
slapen.

