
Reisverslag Australië, kamp Kanga 2018 
 
Beste nieuwsgierige lezer en misschien toekomstige Australië-gang(s)ter,  
Ik ben Irene, 18 jaar oud, en ik ben deze zomer naar Australië (kamp Kanga) geweest met de 
Lions Youth Exchange. Hierbij mijn reisverslag + handige tips uit mijn ervaring voor als je 
naar Australië ☺  
 

Als eerste 10 handige tips, mocht je naar Australië gaan: 
1. Incoming passenger card. In het vliegtuig zal je net voor het landen een gele 

‘incoming passenger card’ krijgen. Hierop zal je je persoonsgegevens moeten 
invullen (houd je paspoort en pen bij de hand!) en zal je het adres van je host familie 
moeten opgeven in het ‘intended address’ vakje. Vul het kaartje goed in, anders kun 
je problemen met de douane krijgen. Ook zal je moeten declareren op de 
achterkant. Declareren is aangeven of je eventueel illegale goederen met je 
meebrengt. Op de passenger card zal je verteld worden wat je zal moeten 
declareren. Bij twijfel ALTIJD DECLAREREN. Zelfs als je stroopwafels of rookworst bij 
je hebt als cadeautje voor je host familie, declareer ze voor de zekerheid. Als je iets 
niet declareert wat op de ‘verboden lijst’ zou kunnen staan en ze komen erachter 
dan kun je een fikse boete opgelegd worden van een paar duizend Australische 
dollars. 
Deze kun je dan niet ontlopen door ‘sorry’ te zeggen.  
 

2. De douane. Uit mijn ervaring zijn ze strenger dan in Amerika. Zodra je uit het 
vliegtuig stapt zal je door ongeveer 4/5 ‘checkpoints’ moeten voor je überhaupt bij 
de ‘Arrivals’ hal uitkomt. Het is best intimiderend zo in je eentje en je weet ook echt 
totaal niet wat je te wachten staat, maar zolang je doet wat ze je vragen en geen 
problemen maakt komt alles goed. Iets waar je rekening mee moet houden: kom je 
aan met een Airbus A380 (aka 800 mensen die na het uitstappen allemaal tegelijk bij 
border patrol aankomen), dan kun je een lange rij verwachten.  
Meestal duurt het wachten niet lang maar als dat wel het geval is: in die tijd kun je 
met behulp van de gratis wifi van het vliegveld je familie, vrienden, en host family 
appen dat je veilig bent aangekomen in kangoeroeland.   

 
3. Er zal veel gebarbecued worden tijdens je home stay. Verwacht ook barbecuesaus. 

Heel. Veel. Barbecuesaus.  
4. Er zijn overal insecten, mieren, slangen en kikkers. Vooral in het warmere noorden 

en op kamp Kanga. Let dus op waar je loopt ’s avonds want je wilt absoluut niet op 
een adder trappen. 

5. Als ze vragen of je ‘a cuppa’ wil bedoelen ze een kop thee ☺  
6. ‘What would you like for tea?’ betekent ‘Wat zou je vanavond willen eten?’. Ik weet 

het, erg verwarrend. De eerste vijftien dagen heb ik me denk ik drie keer per dag 
achter mn oren gekrabt als ze ‘what would you like for (morning) tea?’ aan me 
vroegen.  

 
7. Je denkt misschien: ‘oh Juni/Juli/Augustus. Het wordt 45 graden dus slapen met 

ventilator aan op stand 10, raam open, en wegblazen met je vingers geklauwd aan 
het uiteinde van je bed’. Doe dat vooral als je wilt doodvriezen. Het is winter op het 



zuidelijk halfrond rond die tijd dus verwacht rond de 20/25 graden in het noorden 
en rond de Oostkust (denk Brisbane regio) zal het zelfs een paar dagen flink kunnen 
regenen met temperaturen zo rond de 12 graden. ’S Nachts koelt het af tot rond het 
vriespunt dus breng je warmste truien!!  

 
8. Koala’s zijn zeldzaam. Zelfs ‘locals’ zien 

vrijwel nooit wilde koala’s werd mij 
verteld. De enige plekken waar je ze met 
zekerheid zou kunnen verwachten is of in 
een sanctuary (waar je ze meestal ook 
kunt knuffelen tegen een mooi prijsje) of 
op Magnetic Island waar de grootste 
populatie wilde koala’s ter wereld te 
vinden is. Wat grappig is, is dat koala’s 
denken dat je een boom bent dus als ze 
maar lang genoeg aan je hangen dan 
vallen ze in slaap. Echt te schattig voor 
woorden. Wilde koala’s daarentegen 
houden helaas niet van knuffelen. 
Opletten dus met de klauwen van die 
schattige boom babies ☺  

 
9. Mocht je aan de oostkust terechtkomen, ga dan zeker met zonsopgang/ondergang 

naar het strand om walvissen te kijken. Rond Juni/Juli/Augustus trekken er 
duizenden bultruggen vanaf Antarctica naar het noorden en zwemmen ze langs de 
Australische kustlijn. Ga dus vooral op whale watch als je tijd hebt!  

 
10. Er zijn meer kangoeroes dan mensen in Australië. Aussies noemen ze dan ook een 

‘pest’. Er wordt bijvoorbeeld enorm veel op ze gejaagd om over-populatie te 
voorkomen en het vlees wordt verkocht in je lokale supermarkt. Kangoeroe vlees 
heeft een hele sterke, uitgesproken smaak! Probeer het zeker maar het is niet voor 
iedereen. Iets wat je in je achterhoofd moet houden: wilde kangoeroes kunnen 
extreem gevaarlijk zijn. Houdt altijd afstand en probeer ze nooit te aaien. Een trap 
van een volwassen exemplaar kan dodelijk zijn.  

 
Ik ben dus een maand ‘down under’ geweest. Ik zou bij wijze van spreken een heel boek 
kunnen schrijven over alles wat ik heb meegemaakt. Maar ik ga het kort houden (3000 
woorden ‘maar’ ☺) 
Allereerst de vliegreis. Afgerond duurt het ongeveer 25 uur voor je van Schiphol Airport tot 
voor de voordeur staat van je host family in Australië. Voor mensen als ik die niet kunnen 
slapen in een vliegtuig en dan ook nog ziek worden onderweg is het toch wel slopend.  
Gelukkig had ik hele gezellige mede Australië-gangers waarmee ik reisde dus dat hielp echt 
al ontzettend! 
Uiteindelijk kwam ik zo ziek aan in Sydney dat ik bijna niet eens het land binnen mocht. 
Nadat het vliegtuig was geland, had de crew dus blijkbaar quarantaine gebeld omdat ik er zo 
beroerd bij zat. Na twintig minuten stilstaan kwamen er allemaal mannen in witte pakken 
naar binnen. Niemand mocht het vliegtuig verlaten. Vervolgens werd de vraag aan me 

picture 1: koala 'Gary' 



gesteld of ik de afgelopen 40 dagen toevallig in Afrika was geweest. Nee, dat was ik zeker 
niet! Nadat ik ze had overtuigd dat het voedselvergiftiging was en geen ebola mocht ik dan 
toch gelukkig door de douanecontrole. Ik voelde me best schuldig want het vliegtuig kwam 
daardoor veel later dan gepland aan bij de gate en ja, mijn 800 andere medepassagiers 
werden er natuurlijk ook niet al te vrolijk van, gezien iedereen na 12 uur wegteren in z’n 
stoel toch wel erg graag uit het vliegtuig wilde. 
Nadat ik de mini-chaos van de quarantaine, boze blikken van mijn medereizigers, en de 
douane had ‘overleefd’ werd ik verwelkomd door een zee van enthousiaste Lions mensen 
die me gelijk hielpen om mijn domestic flight naar Coffs Harbour te halen. Ik had nog 40 
minuten en moest nog door security checks heen en alles, maar er was een Lions vrouw die 
me echt geweldig heeft geholpen, en zij heeft dan ook voor gezorgd dat ik mijn vliegtuig heb 
gehaald.  
 
Host stay 1 
Uiteindelijk kwam ik aan in Coffs Harbour en 
werd ik verwelkomd door mijn eerste host 
moeder. Ze gaf me een koala knuffelbeertje, 
waarna we wachtten op mijn twee mede host 
meisjes uit Finland die de komende tien dagen 
ook bij mijn host moeder, Emily, zouden 
verblijven. Nadat we Pinja en Isabella, de Finse 
meisjes, hadden verwelkomd reden we naar 
ons voorlopige thuis. Pinja, Isabella en ik 
werden vrijwel meteen vriendinnen en het was 
gelijk gezellig! 
In de tien dagen die volgden zijn we meerdere 
keren naar het strand geweest; we zijn 
walvissen gaan kijken op zee; we hebben Coffs 
Harbour gezien; we hebben geholpen bij een 
Lions BBQ; we zijn naar een soort pretpark 
geweest ‘The Big Banana’ en het lokale ‘Chili 
Festival’. Daarnaast zijn we naar Emerald Beach 
gegaan en een plaatsje ‘Urunga’. 
Toen Pinja na drie dagen vertrok naar een 
ander gast gezin hebben we een twee-daagse 
toeristische route gereden door prachtige 
regenwouden; we zijn in Brisbane geweest voor 
een paar uur, en we hebben het ‘most easterly point of the Australian mainland’ (Byron 
Bay) bezocht.  
Helaas is Isabellas en mijn eerste host stay ontzettend tegengevallen vanwege het gedrag 
van onze host moeder. Isa en ik hebben dan ook een klacht ingediend bij de Lions. Ik heb 
het wel ontzettend gewaardeerd dat er veel met ons werd ondernomen en dat onze host 
moeder de moeite deed om ons zo veel mogelijk te laten zien van New South Whales.  
 
Host Stay 2 

picture 2: Sawtell Beach 



Na 10 lange dagen mochten we ‘eindelijk’ naar onze tweede host familie. Na een domestic 
flight van Brisbane naar Townsville werden we warm ontvangen door Alison. Het contact 
met onze tweede host moeder voelde meteen goed en Isa en ik merkte al snel dat ze een 
hele lieve, warme vrouw was die niet kon wachten ons de tijd van ons leven te geven. 
Nadat we onze koffers hadden gepakt zijn we gelijk naar 
de shopping mall gereden (zo groot en modern!!) om 
boodschappen te doen in een supermarkt die zo groot 
was als de Gamma maar dan keer 2.  
Alison zei tegen ons: ‘Leg alles wat je wilt in de kar. Echt 
alles. Pak je ontbijt maar, je lunch, wat snacks, wat voor 
dessert vind je lekker? Wil je dit ijs? Lust je sweet potato 
fries? Echt het maakt niet uit, alsjeblieft pak het’. Isabella 
en ik keken elkaar aan en allebei dachten we hetzelfde: 
‘Wat een lief mens!! Wauw!’  
Nadat we ons alle drie hadden uitgeleefd in de 
supermarkt nam Alison ons mee naar het food court (dat 
is dus een VERDIEPING met alleen maar ETEN aka de 
hemel der hemelen) waar ze ons trakteerde op een 
milkshake.  
Ik dacht dat dit het begin was van al het goede maar 
toen kwamen we dus bij haar thuis en ontdekte Isa en ik 
dat we niet alleen een eigen slaapkamer hadden met 
tweepersoonsbed, maar dat we ook wifi hadden na 10 
dagen, een eigen TV en Netflix EN een koelkast VOL met 
ons favoriete eten. Haha, daar stonden Isabella en ik 
weer te huilen voor de tweede keer die dag van geluk.  
Isabella en ik zijn dan ook beste vriendinnen geworden 
en Alison hoorde dan ook 24/7 alleen maar gelach door 
de muren komen. Isa is echt mijn lieve vriendinnetje (of 
zoals we altijd tegen elkaar zeggen, ‘my amazing chiLLi 
friend <3’).  
 
Activiteiten tijdens host stay 2: 
In de dagen daarna hebben we iedere dag wat 
ondernomen en ik ben Alison zo dankbaar voor alle 
geweldige dingen die we hebben gezien.  
We zijn bijvoorbeeld naar Billabong Sanctuary gegaan waar we koala’s, wombats, 
papegaaien, kangoeroes en reptielen mochten aaien, vasthouden en knuffelden! Alle foto’s 
staan helemaal onderaan het document. 
Ook zijn Isa en ik een dagje naar een private school gegaan. Iedereen liep in uniform en 
make-up, telefoons, oorbellen/piercings/tattoos zijn daar bijvoorbeeld verboden. We 
werden opgevangen door een grote groep meiden die de hele dag bij Isa en mij bleven. Zo 
lieten ze ons de school zien en zaten ze bij ons in de pauzes en in de klas. Iedereen was zo 
verwelkomend, aardig en geïnteresseerd. Wat een leuke club. Ik heb nog steeds contact 
met ze.  



De dag daarna zijn we naar het Reef HQ aquarium geweest, het turtle hospital, een 
dinosaurus museum, en zijn we gaan eten als afsluiter bij een chocolade restaurant. Ik ben 
zo verwend door Alison met al dat lekkere eten, ik liep niet naar huis maar ik rolde.  
Rond de vierde dag zijn Isa en ik teruggegaan naar de levensgrote shopping mall waar Alison 
ons weer trakteerde op milkshakes (cookie dough milkshake is mijn religie). Daarna hebben 
Isa en ik geshopt en hebben we nog snel wat gegeten bij het food court.  
Ergens zo rond dag vijf of zes heeft Bob, een local Lions member, Isabella, Aaron (een 
andere exchange jongen uit Mexico) en ik meegenomen naar Magnetic Island. We hebben 
wilde koala’s en wallaby’s gezien, we hebben een tour met de auto langs de kust gemaakt, 
en uiteindelijk zijn we op een verlaten strand afgezet waar we konden zwemmen en 
zonnen. Het was er zo vredig. Palmbomen, blauwe zee, verlaten strand, wit zand…ik wou 
nooit meer weg.  
Bob vertelde ons voor hij wegreed dat als we er genoeg van hadden dat we 1,6 km moesten 
klimmen over de rotsen en dat we dan uit zouden komen in Horseshoe Bay. Dus dat deden 
we na 2 uur zonnen en zwemmen. Daar gingen we dan, op onze strand slippers, zonder 
satellietsignaal/verbinding + dorst, honger en geen water. Niet om dramatisch te doen, 
maar na 200 meter klimmen wou ik dood. Toen we na 1,5 uur uiteindelijk in de baai 
uitkwamen, al hijgende als honden, kwam Bob aanrijden in z’n auto. Hij reed ons gelijk naar 
een restaurantje op de boulevard waar we gingen lunchen.  
Tussen alle activiteiten door kregen we iedere avond een feestmaal aan eten 
voorgeschoteld of Isabella en ik kookten voor Alison. Na veel en lekker eten keken Isa en ik 
meestal onze Australische kindertijd series (H20 en Dance Academy) op Netflix. Heel grappig 
hoe ze in Finland precies dezelfde series hebben voor kinderen en heel leuk dat we zo 
samen onze kindertijd hebben herleefd. Ook hebben Isa en ik aan onze powerpoint voor het 
kamp gewerkt in onze vrije tijd, maar we waren meestal meer aan het lachen dan aan het 
werken.  
In conclusie: 
Wauw, wat was mijn tweede host stay een droom!  
 
Het was niet alleen Alisons vrijgevigheid maar ook echt gewoon haar lieve karakter en haar 
warmte die mij en Isabella de tijd van ons leven gaf. Alison zei bij het afscheid dat als ik ooit 
terugkom naar Australië dat Isabella en ik altijd welkom zijn om bij haar te verblijven. Ze is 
natuurlijk ook welkom bij mij als zij ooit hier komt!  
 
Kamp 
Na de twee host stays werden we door mede kamp opzichter Ian naar kamp Kanga in 
Proserpine gereden. Ik denk dat Isabella me twintig minuten lang heeft uitgelachen in de 
auto nadat ik na 20 dagen Australië erachter kwam dat ‘Kanga’ stond voor ‘Kangaroo’ 
HAHAHA.  
 
Tips voor kamp (Kanga): 

1. Je zal een room mate krijgen en je slaapt in een soort caravan op pootjes. Deze soort 
mini ‘loodsjes’ staan in een cirkel rond een sanitaire voorziening. Jongens en meisjes 
‘dorms’ zijn gescheiden.  

 
2. Iedere ochtend word je wakker om 7 uur in een temperatuur van rond de 3 graden. 

Je zal jezelf al bibberend uit bed moeten slepen en dat is even moeilijk als je moe en 



koud bent, maar je gaat echt geweldige dingen doen en herinneringen en vrienden 
maken voor het leven. You can do it.  

 
3. Iedere avond voor het diner trekt iedereen lootjes. Het nummer op je lootje is het 

nummer van de tafel waaraan je zal zitten. Zo leg je iedere avond contact met 
andere mensen.  

 
4. Groepsvorming is onvermijdelijk. Je ziet vaak dat de mensen waarvan landen en 

culturen die dichtbij elkaar liggen naar elkaar toe trekken. Centraal-Europa, 
Scandinavië, en Zuidoost-Azië zal je vaak als ‘aparte’ groepjes samen zien zitten in 
hun vrije tijd. Dit is begrijpelijk, maar toch; probeer met iedereen op te trekken!  

 
5. Het is heel leuk om 7 dagen lang alleen maar Nederlands te praten met de Belgen en 

je mede-Nederlandse exchange student maar dit is niet leuk voor de rest en is ook 
niet het idee van een kamp waar 19 internationale nationaliteiten worden 
vertegenwoordigd. Een klein voorbeeld: de Italianen op mijn kamp hebben zich 
herhaaldelijk onbedoeld sociaal afgezonderd van de rest omdat er alleen maar 
Italiaans werd gesproken binnen hun groepje van 8. Af en toe Nederlands praten is 
natuurlijk niet erg, maar houdt rekening met mede kampgenoten die je wellicht niet 
zullen kunnen verstaan ☺. 

 
6. De eerste dag en de uren tot het kennismakingsspel worden awkward en je gaat 

binnen een uur bij aankomst vijftig handen schudden, vijftig keer jezelf introduceren 
en vijftig keer ga je namen horen die je na een minuut alweer vergeten bent omdat 
het allemaal zo indrukwekkend is. Maak je geen zorgen, alles komt goed en je zal 
iedereen binnen twee dagen al heel goed leren kennen. 

 
7. Meestal is binnen twee/drie dagen de groep gevormd. Dit is natuurlijk best 

‘stressvol’ omdat je helemaal alleen bent, je kent bijna niemand en je wilt niet 
‘alleen achterblijven’. Nu zit iedereen natuurlijk in hetzelfde schuitje dus vrienden 
maken is niet moeilijk, maar er zullen momenten zijn aan het begin (vooral omdat 
het de laatste week is en je mist thuis) dat je je alleen zal voelen. Ik dacht dat ik de 
enige was maar in de laatste paar dagen gaf iedereen toe dat iedereen een keer 
heeft gehuild op zijn of haar kamer omdat ze zich even alleen voelden. Dus dat is 
heel normaal.  

 
Activiteiten op kamp Kanga: 
Als je een kamp wil wat avontuurlijk, gezellig, leuk, en bijzonder is ga dan naar kamp 
Kanga. Alsjeblieft, twijfel niet! Hierbij een overzicht van de activiteiten: 

- Tubing en canoën op lake Proserpine (een van de leukste dagen!!) 
- Volleybal, tafeltennis, voetballen, etc. wordt veel gedaan zodra er vrije tijd is. 
- Whitsundays (dit wordt de mooiste dag van je leven. Oprecht de mooiste plek op 

deze planeet). 
- Great Barrier Reef en ocean rafting (breng je GoPro) 
- Airlie beach (met helicopter vlucht over het Barrier Reef tegen betaling) 
- Bredls wildfarm (nog meer koala’s, kangoeroes en reptielen knuffelen!) 
- Earlando (een ranch + strand) 



- Obstacle course, touwtrekken, en andere spelletjes in teams tegen elkaar 
- Kampvuur op de laatste avond 

 
Tot slot: 
Wat een leuke groep, wat een geweldig kamp, wat een geweldige tweede host stay en wat 
een ontzettend mooie reis!! Ik denk nog zoveel terug aan het kamp, echt wat was dat een 
geweldige week. Ik heb vrienden voor het leven gemaakt en er worden al plannen gemaakt 
elkaar weer snel op te zoeken.  
Hierbij wil ik ook de Lions bedanken om mij  
deze kans te geven zo’n onvergetelijke ervaring op te doen. Bedankt voor alles! 
 

Hierbij nog een boel foto’s. Als eerste al het knuffelen en de dieren! 

     

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Landschappen 
(ook onderwater 
natuurlijk!) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

picture 3: reef turtle in het Great Barrier Reef! 

picture 4: Sawtell Beach, Coffs 
Harbour 

picture 5 + volgende 
3: Whitsundays 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

picture 6 + 8: helicopter vlucht 
over het Great Barrier Reef bij 
Airlie Beach 



 

 
 
 


