“Een reis van 20 x 24 uur waarvan elke minuut een verrassing was”
Door: Emese
Uitwisseling: beautiful lions camp exchange Bali
Data: 19 juli – 6 augustus
Bestemming: Indonesië
De reis zal 3 weken duren waarbij er drie keer van gastgezin wordt
gewisseld en er vervolgens een week een kamp wordt georganiseerd op
Bali. Het eerste gastgezin bevindt zich in Jakarta, het tweede gastgezin in
Yogyakarta en het derde gastgezin in Surabaya. Op 31 juli vliegen we met
de hele groep naar Bali.
18 juli
Daar zit je dan, na alle maanden hard werken om jaar twee van de studie tandheelkunde af te ronden, in het vliegtuig. Het was een
pittig jaar maar daarom kijk ik nog meer uit naar dit avontuur. Eindelijk 6 weken lang de tijd om te relaxen, nieuwe mensen te
ontmoeten en vooral héél veel te zien. Om 12:00 stapte ik samen met mijn zus de auto in. Met een backpack op de achterbank, een
tas op schoot en muziek van mijn zus reden we samen naar Schiphol. Na slecht zicht door een enorme regenbui en drukte kwam ik
toch nog op tijd aan. Denkend aan het feit dat ik genoeg tijd zou hebben stond ik in een mega lange rij om mijn backpack te droppen.
Het wachten duurde zo lang dat ik nog maar een uur had om door de douane en paspoortcontrole de gate kon vinden. Gelukkig is dat
nooit echt een probleem dus had ik uiteindelijk nog een half uur over.
19 juli – gastgezin 1: Jakarta
Yes, eindelijk aangekomen in Dubai op mijn verjaardag! De vlucht duurde voor
mijn gevoel niet heel erg lang. Ik zag erger op tegen het wachten op mijn transfer
dan de volgende vlucht van 10 uur lang. Nadat ik 4 uur had overbrugd was ik blij
dat ik naar de laatste gate voor het vliegveld kon lopen. Ik moest nog 20 minuten
wachten maar ineens kreeg ik een bloedneus. Het was niet een bescheiden
bloedneus, nee een halve rivier stroomde over mijn trui, hand en gezicht. Ik wist
gelukkig wat ik moest doen. Mensen om mij heen maakten zich eigenlijk drukker
dan ik deed. Vervolgens kwamen twee verplegers kwamen naar mij toe en
vertelde mij dat ik met hen mee moest naar het ziekenhuis en dus mijn vlucht
zou missen. Ik voelde mij prima en wilde graag mee maar van het
vliegtuigpersoneel mocht het niet. Daar begon de ellende dacht ik.. Ik kwam in
een super klein afgelegen ziekenhuisje ergens in een kelder terecht. Daar werd
voor de tweede keer mijn bloeddruk gemeten en kreeg ik nog meer papier om
ervoor te zorgen dat ik niet nog meer bloed over mij heen kreeg. Na een uur moest ik naar een dokter die weer mijn bloeddruk moest
meten en daarnaast enkele vragen stelde. Ik dacht dat die bloedneus wel zou stoppen na max 15 minuten, maar nee. Helaas was dat
niet het geval. Ik werd in een ziekenhuisbedje gelegd en moest wachten totdat het over was. Na zo’n 2 uur was ik overal van af en
mocht ik weer het ziekenhuis uit. Na 10 minuten begon de ellende helaas weer. Ik kreeg bloedneus nummer 2 en kon weer gezellig
naar het ziekenhuisje lopen. Nadat mijn bloeddruk weer 3 keer te veel werd gemeten, werd ik weer in een bed gelegd. Na een uur
stopte het allemaal gelukkig weer en kon ik naar de balie van Emirates lopen om mijn vlucht te verzetten naar 10:30. Ja hoor…. in
eens hadden ze geen plek meer voor mij gereserveerd in het vliegtuig. Ik was erg moe en er eigenlijk alweer helemaal klaar mee. Na
even boos geweest te zijn, hadden ze plotseling toch nog een plekje voor mij. De laatste twee uur die ik moest overbruggen voordat
ik het vliegtuig in kon, verliepen gelukkig snel. Ik zal morgen rond kwart over twaalf aankomen in Jakarta en heb door alle ellende mijn
gehele verjaardag gemist. Voor mij was dat gelukkig niet het grootste probleem. Het enige waar ik nog last van had was enorme
vermoeidheid.
20 juli – gastgezin 1: Jakarta
Nadat ik eindelijk het vliegtuig uit kon moest ik
natuurlijk weer door de paspoortcontrole. Ook dat
duurde weer veel te lang. Ik was blij om na alle uren
alleen gerezen te hebben mijn gastgezin te
ontmoeten. Om halftwee ’s nachts kon ik eindelijk
in mijn eigen kamertje gaan slapen.
Na 7 uur slaap en een bord rijst op de vroege
morgen, gingen we naar een tempel en werd ik in
typisch Indonesische kleding gestopt. Mijn eerste
gastgezin moeder, Mama Mia, liet me op hilarische
manieren poseren voor foto’s. Het was echt enorm
mooie kleding en de foto’s waren geweldig
geworden. Na de fotoshoot ontmoette ik eindelijk 2
andere meisjes. Een uit Italië (Ludovica) en een uit
Luxemburg (Lyse). Deze meiden zullen bij mij in de
gastgezinnen in Yogyakarta en Surabaya zitten.
Omdat mijn gastgezin moeder een bekende

danseres is, werd ik de hele dag vermaakt door het
gastgezin van Ludovica en Lyse. We gingen allereerst
een soort kabelbaan in waar we een miniatuur van
Indonesië vanuit de lucht konden bewonderen.
Vervolgens gingen we naar een restaurant waar we
rijst en/of noedels aten. Na de lunch gingen we naar
een strand en stapten we een boot in die ellendig veel
lawaai maakte. Gelukkig was het uitzicht wel mooi, dus
veel te klagen was er niet. Op de boot leerden we ook
twee andere meiden kennen die deelnamen aan deze
uitwisseling: Sofia uit Italië en Nour uit Tunesië. Terug
aangekomen op het land werden we door Indonesiërs bekogeld met de vraag “Can I take a
picture with you?”. Natuurlijk deden we daar aan mee. Uiteindelijk zijn we met zo’n dertig
onbekende mensen op de foto geweest.
De avond was alweer aangebroken. We gingen met z’n allen in een restaurant kipsate en rijst
met onze handen eten. Ja… ook dat is toch wel een beetje apart. Gelukkig had ik desinfectans
mee en konden we na het eten onze handen weer schoonmaken. Voor ons was het allemaal
gewoon heel apart waardoor je je gelijk op een of andere manier vies voelt. Na het avond eten gingen we naar een sky bar waar mijn
gastgezin zus Bonita ging zingen met haar band. Na deze eerste leuke dag kreeg ik thuis nog een halve kledingshow van wat ik morgen
bij een Lions bijeenkomst aan zou moeten trekken. Om twee uur lag ik eindelijk in bed en om 6 uur kon ik er alweer uit..
21 juli – gastgezin 1: Jakarta
Goedemorgen, ik ben echt intens moe. 4 uur slaap gehad, of weellicht minder. Volgens mij hebben ze soms het gevoel dat wij ons net
zoals de telefoon kunnen opladen. Maar goed, we waren al vroeg op een plek waar w kleding aankregen om vervolgens een twee uur
durende fotoshoot te ondergaan. Het was erg grappig, zoveel verschillende attributen die we gebruikten. Daarnaast ben ik als het
ware geadopteerd door een ander gastgezin omdat mijn mama Mia een bekende zangeres is en daardoor niet veel tijd heeft. Als
lunch hadden we weer lekker pittig eten. Ik ben zo wat de enige die het eet... De rest vindt het veel te pittig.
In de avond is een Lions bijeenkomst gepland. Daarvoor ging ik samen met het gastgezin van Ludo (uit italie) en Lyse naar een beauty
salon. We werden hier zo enorm opgemaakt. het was echt hilarisch hoe onze gezichten werden ingesmeerd. Aangekomen op de Lions
bijeenkomst, stond een enorm diner op ons te wachten. Onder het genot van geweldige danseressen aten wij een drie gangen menu.
Tijdens het eten werd er ook steeds door andere bekende lions leden gespeecht. Na deze bijeenkomst gingen we koffie drinken in
een bar met vrienden van Bonita.

22 juli – gastgezin 1: Jakarta
Vandaag eten we weer als ontbijt een bordje rijst. Het was gewoon echt lekker. Mama Mia verteld mij altijd hoelaat ik waar moet zijn
maar we zijn altijd later. Dus ik eet daar eigenlijk eerst altijd alleen en dan eet ze later. Helaas de laatstee dag in Jakarta.. De eerste
dag had ze ook brood van de “Holland bakery”, echt schattig. Vervolgens gingen wee naar de dierentuin voor maar liefst 20 cent!
De vibe hier is daarnaast echt zo geweldig. Iedereen is zo aardig en wil met je op de foto. Na de dierentuin reden we naar een plek
waar we Batik gingen maken. Met een soort was wat heel erg warm is, ga je dan druppels maken op een kleed. Vervolgens kon je zo
een sjaal maken die zij doopten in een bak met blauwe kleurstof. Hier hadden we nog warm eten en vervolgens gingen we naar huis.
Ik pakte m’n spullen terwijl mama Mia op mijn bed zat. Nadat ik alles had gepakt gingen we tompoezen maken. Echt heel leuk. Tot
slot bracht Bonita mij naar een bar. Hier zongen we Indonesische liedjes en mee met de Beatles. Het was echt een super leuke avond!
Maar er was een nadeel… ik kon 1,5 uur slapen want de volgende dag gingen we met de trein naar de volgende bestemming:
Yogyakarta.

23 juli – op naar Yogyakarta
Na een uurtjes slaap is het toch echt weer tijd om verder te gaan, op naar Yogyakarta! Geen idee
wat we gaan zien, maar ik ben heel benieuwd. Als allereerste was ik samen met mama Mia op het
treinstation. Na een goed kopje cappuccino was ik weer wakker. De treinreis zou 6 uur lang duren..
Dus genoeg tijd om tee slapen zou je zeggen toch? Nadat mama Mia stiekem mee de trein in was
gegaan, moesten we toch echt afscheid nemen. De treinreis was lang, maar echt ontspannen. Ik
zat naast Lyse (uit Luxemburg) en we hadden het echt over van alles en nog wat. De natuur op
naar Yogyakarta was echt adembenemend!
Na 6 uur reizen waren we aangekomen. Op het treinstation van Yogyakarta stond ons gastgezin te
wachten. We hadden niet echt een gastgezin. Onze moeder was namelijk op businessreis en
daarom had ze een assistent van een assistent gevraagd om 4 dagen op ons te passen. We reden
verder in een busje op naar Mergangsan waar we avondeten zouden krijgen. Er was heel veel kip,
rijst, fruit en groente. Lusia, een mevrouw van 80 jaar oud, had deze uitwisseling georganiseerd en
was daarom met ons meegegaan vanuit Jakarta.
Helaas was het niet voor ons allemaal zo leuk deze avond. Sofia (uit Italië) had een
voedselvergiftiging en bleef tijdens deze bijeenkomst in de bus zitten. Na 2 uurtjes gingen we toch
eindelijk naar ons huis toe. Diva was de dochter van onze gastgezin moeder en die
kwam elke dag langs om activiteiten met ons te ondernemen. Samen met Ludovica
(uit italië) deelde ik een kamer. De andere 3 meiden (Sofia, Lyse en Nour) deelden
ook een kamer. In de avond namen we nog een duik in het zwembad in de tuin om
vervolgens lekker te gaan slapen.

24 juli – gastgezin 2: Yogyakarta
Goedemorgen, na een ontbijtje met de keuze uit rijst of wat tropisch fruit
gingen we weer op pad. Allereerst kwamen we aan bij een museum. Het was
een soort tentoonstelling over de Sultan en al zijn vrouwen. We hadden een
gist en moesten allemaal weer een sarong om. Een sarong is een soort sjaal
die je om knoopt zodat je benen bedekt zijn. Na deze interessante ochtend
wilden we terug in de bus om naar de volgende bestemming te rijden om te
lunchen. Het was de eerste keer dat wij onze tas in de auto hadden laten
liggen. Een ja hoor… de chauffeur had de sleutels op de achterbank gelegd en
was ineens buiten de auto en de auto was zelf ineens dicht gegaan.. Ja, een
beetje een raar verhaal.. Gelukkig stond er een raam nog een beetje open en
kon er met stokken geprikt worden om de deur open te krijgen. Na 30-40
minuten fröbelen, kregen we eindelijk de deur open. Na alle fotoshoots die
we voor de auto hadden gehouden, konden we eindelijk de auto in om te
lunchen.
Na de lunch gingen we naar een paleis met enorm mooi blauw water. Ik heb
het gevoel alsof ik nog steeds niet alles te zien ga krijgen. Het is zo
indrukwekkend en mooi. Na dit bezoek gingen we naar Parabranan, een
tempel complex. Dit was zo ontzettend mooi! Het mooiste wat ik tot nu toe
had gezien.. Na de 20.000 foto’s die we gemaakt hadden gingen we naar een
restaurant waar je de zonsondergang kon bewonderen. je moest hier niet
betalen voor je eten en drinken wat jee kocht, maar voor de plek. Dus
uiteindelijk was er een bepaald bedrag dat we moesten betalen. Na dit
avontuur gingen we nog naar een ijszaak terwijl Sofia en ik bij een tentje
ernaast een broodje kip kochten. Vervolgens was het weer tijd om naar huis
te gaan. Morgen staat een zonsondergang op de planning. Dat betekent dat
we om 02:30-03:00 zullen vertrekken.

25 juli – gastgezin 2: Yogyakarta
Na zo’n 2,5-3 uur slaap stonden we weer naast ons bed. Gewassen en wel stopten we wat lepels
rijst in onze mond en waren wee klaar voor het beloofde prachtige uitzicht wat we zouden gaan
zien. We waren na zo’n kilometer gelopen te hebben bij het uitzichtspunt aangekomen. Na zo’n
1,5 uur kwam de zon toch eindelijk op. Het was best wel bewolkt dus zoveel hadden we niet
gezien... Na de zonsopgang zouden we nog enkele dingen op dezelfde plek bezoeken. Zo was er
een soort vogelhuis/vogelgebouw die we bezochten. Vervolgens vervolgden we onze weg door de
jungle naar de ontbijtplek. Na het ontbijt was ik zo moe, dat ik met mijn hoofd op tafel maar even
ben gaan slapen. Terug in de bus reden we naar Boroburdur, de aller bekendste tempel hier op
Java. Hij was enorm groot maar toch vond ik Parabranan mooier. In de ochtend vertelde Rio, onze
gastgezin broer dat we eind van de middag in een grot zouden gaan zwemmen. Een bikini en
handdoek waren eigenlijk niet nodig vertelde hij ons. Dit was heel raar, dus daarom namen we
toch maar onze bikini mee. Ineens zaten we in rubberen banden en dreven we op het water. Dit
was het laatste wat we verwacht hadden. Uiteindelijk kwamen we in een grot terecht waar
het enorm donker was. De vleermuizen vlogen je om de oren en de waterslangen haalden je
van links en rechts in. Het is zo grappig wat we hier allemaal doen, vooral omdat we nooit
echt te weten krijgen wat we gaan doen. Nadat we in een soort karretjes terug gereden
waren naar onze bus gingen we naar de supermarkt om nog wat yoghurt te kopen.

26 juli – gastgezin 2: Yogyakarta
Onder het motto “de kipnuggets van onze gastgezin moeder zijn lekker”, begonnen we de dag met kipnuggets. Vervolgens zouden
we naar de kipnugget fabriek gaan want onze moeder was hier de baas. Daarnaast had ze een moskee in bezit. Iedereen was bang
om kippen geslacht te zien worden. Maar nee, dat was gelukkig niet het geval. We zagen hoe de kipnuggets zelf geproduceerd werden.
Na onze rare ochtend in de fabriek, gingen we naar de moskee van onze moeder. Er werd nog van alles gerenoveerd, maar we wisten
zeker dat deze vrouw rijk zou moeten zijn. Na ons bezoek aan de moskee was het dan eindelijk weer eens tijd voor een bakje koffie.
Natuurlijk werd hier fotoshoot 208169 gehouden. Na ons kopje koffie gingen we naar een andere plek om te lunchen. Aangekomen
op deze plek was het niet alleen lunchen, maar ook een soort sleutelhangers maken. We legden wat knopen en vervolgens doopten
we het in een blauw bad. Na dit avontuur was het tijd voor een batik fotoshoot. We kregen kleding van een winkel van een mevrouw
en mogen dit in eerste instantie houden. Uiteindelijk was dat helaas niet zo.. Na deze fotoshoot kregen we muziekles. Dit duurde zo’n
1,5 uur. Eind van de avond gingen we met Diva (ons gastgezin zusje) naar Malioboro street, een bekende straat waar vooral souvenirs
werden verkocht. Na twee uur allemaal mensen om ons heen gehad te hebben die ons dingen wilden aansmeren, was het weer tijd
om naar huis te gaan. We pakten onze spullen in en gingen vervolgens lekker slapen.

27 juli – op naar Surabaya!
Het was weer eens tijd om van gastgezin te ruilen. Meerdere keren hadden we geprobeerd om contact tee krijgen. Altijd fijn als je
berichten wel worden gelezen, maar niet worden beantwoord… Na 5-6 uur in de trein te hebben gezet, kwamen wee aan op het
treinstation. Daar kregen we te horen dat onze familie ons vergeten was. Wat een ellende was dit weer… Gelukkig mochten we met
een ander gastgezin mee rijden om vervolgens met z’n allen in een theehuis te meeten. Ook kwam uiteindelijk onze gastgezin broer
Adi. Na het theehuis gingen we in Winda’s huis avondeten. Winda was de dochter van een ander gastgezin. Wauw, het eerste moment
dat we echt normaal Indonesisch eten voorgeschoteld kregen. Het was echt enorm lekker. Na het avondmaal gingen we meet Sofia,
nour, Lyse en lydo + Winda en Adi naar de bar “El torro” We dronken hier nog wat en na 2 uurtjes reden we naar ons huis. We werden
niet ontvangen in een huis maar kregen alle drie een hotelkamer. De ouders van Adi runden namelijk een hotel.

28 juli – gastgezin 3: Surabaya
Een dag van alles wat! Nadat we aangekomen waren bij de McDonalds waar we met de andere
gastgezinnen hadden afgesproken, stapten we weer in een bus. We zaten hier met z’n allen in op weg naar
een soort park waar we leuke foto’s konden maken. Nadat iemand weer 3 miljoen foto’s van ons had
gemaakt, kregen we door Sofia alle foto’s gratis omdat zij zo mooi was. Na deze ochtend gingen we naar
een restaurant waar Adi’s familie de eigenaar van was. Dit was weer een moment dat wee eindelijk normaal
eten voor onze kiezen kregen. Vervolgens gingen we met onze bus naar heet Venetië van Indonesië.
Allemaal kleine tentjes, bruggetjes en heel veel eten was aanwezig hier. Na avond gegeten te hebben op
de vloer met een tafel die heel erg laag was, gingen we een paar uurtjes slapen in een hotel. Na 2 uurtjes
hier geweest te zijn, reden we naar Bromo. We hadden het plan om in de auto te slapen, maar dat was niet
gebeurd omdat er veel te veel muziek in de auto aan stond. Aangekomen in Bromo zonder enige slaap
gingen wee ons maar inpakken omdat het hier maar liefst 8 graden was. Gelukkig had ik een legging, een
lange broek en sjaal mee.

29 juli – gastgezin 3: Surabaya
Het was heel erg koud buiten. Gelukkig konden we na 20 minuten buiten gewacht
te hebben, in groepjes van 4, in Jeeps stappen om vervolgens naar het
uitzichtspunt te rijden. Na zo’n uur in een rammelende jeep gezeten te hebben,
kwamen we in het donker aan. Er stonden enorm veel mensen te kijken naar de
vulkaan “Bromo”. Na een halfuur werd het eindelijk licht en kregen we een enorm
geweldig uitzicht te zien. De foto hiernaast had ik gemaakt van mijn
kamergenootje Ludo. Een van de allermooiste foto’s die ik in Indonesië gemaakt
had. Na een uurtje hier geweest te zijn reden we verder. We kwamen terecht in
de woestijn. Dit was zo adembenemend mooi. Ik stapte de jeep uit en kon mijn
ogen niet geloven. Zoiets had ik nog nooit gezien. Ondertussen was het al 6 uur ’s
ochtends. We bleven hier een half uurtje en reden vervolgens naar het laatste
punt. Een grote zandvlakte waar paard gereden kon worden. Uiteindelijk bleven
we hier nog twee uurtjes. Op de terug weg naar de bus, vielen we op een of andere
manier in de rammelende jeep in slaap. Het was een wonder! Terug aangekomen bij de bus, moesten we weer 3 uur naar huis rijden.
Thuis sliepen we twee uurtjes voordat we weer naar een Lions bijeenkomst gingen. Hier aten we en ontmoette we heel veel Lions
leden.

30 juli – gastgezin 3: Surabaya
Alweer de laatste dag in Surabaya… Vandaag stond een klein eilandje naast Java, Madura, op ons programma. We bezochten hier
enorm mooie grotten en een soort meertje. Ook hier wilden natuurlijk weer onbekenden met ons op de foto omdat wij Nederlanders
waren. Na 5 uurtjes op Madura doorgebracht tee hebben, gingen we lunchen. Dit was weer enorm lekker eten. Rijst, kipsaté, groentes
en ga zo maar door. In de avond gingen we weer met een ander gastgezin naar hetzelfde barretje van 3 dagen geleden. De laatste
avond alweer… Het was moeilijk te beseffen dat de tijd zo snel voorbij vloog.

31 juli – op naar Bali!
Om 15:00 vanmiddag zal ons vliegtuig naar Bali vertrekken. Op het vliegveld namen
we enorm lang afscheid van alle Lions leden die ons kwamen uitzwaaien. Ook Lusia,
degene die de reis had georganiseerd, ging met ons mee naar Bali. Op Bali zouden we
de andere groep ontmoeten. Deze deelnemers kozen voor Bandung in plaats van
Yogyakarta waardoor we hen pas op Bali zouden ontmoeten.
Na een uurtje vliegen kwamen we eind van de avond in een restaurant waar we de
andere groep ontmoeten. Het was een groep met zowel jongens als meisjes. Dat
waren wij niet gewend, omdat wij alle tijd met 7 meisjes samen waren geweest.
Gelukkig maakte dit allemaal niet uit. Het was enorm leuk om weer nieuwe mensen te
ontmoeten. In deze groep zaten vier andere Nederlanders waar ik eindelijk weer
Nederlands mee kon praten. Nu klinkt het alsof ik dit enorm gemist heb, maar eigenlijk
is dat totaal niet zo. Het is juist leuk om mensen uit andere landen te ontmoeten.

1-6 augustus: Bali
1 augustus
De week vloog helaas veel te snel voorbij. De allereerste dag verzamelden we
om 08:15 om met de bus naar een vulkaan te rijden. Op weg naar de vulkaan
stopten we nog op enkele plekken. Zo kwamen we onder andere in een
fabriek waar sieraden met de hand weerden gemaakt. Het was best verdrietig
om te zien hoe hard deze mensen moesten werken om maar een beetje geld
te krijgen. We vervolgden onze weg naar een uitzichtspunt waar we lunch
zouden krijgen. Na de lunch reden we naar de volgende plek. Hier werd van
olifanten poep koffie gemaakt. Dit had ik nog nooit gehoord maar het
proberen was het natuurlijk waard. Ik vond het niet zo bijzonder en blijf toch
bij de normale koffie uit Nederland. Na de koffie reden we naar de “Holy
water temple”. Dit was zo’n indrukwekkende tempel. We zagen de
boeddhistische manier van bidden en daarnaast de manier waarop je jezelf
nat maakte voordat je ging bidden. Na het bezoek aan de tempel reden we
langs rijstvelden en zagen we een begrafenis ceremonie langs de weg.

2 augustus
Vandaag staat raften op het programma! in groepen van zes zaten we 2,5 uur lang in de boot. Dit was ontzettend leuk en daarnaast
natuurlijk sportief. Na het raften hadden we lunch en vervolgden we onze weg naar het strand. We waren een uurtje op het strand
en reden daarna weer richting ons resort. Hier begonnen we met de landenpresentaties.

3 augustus
Allereerst gingen we na het ontbijt naar een dansvoorstelling. Dit was een hele aparte voorstelling. Een aap sprong door de zaal,
mensen maakten vreemde geluiden en een soort lama liep rond. Indonesiërs gingen vaak een keer per maand voor hun vermaak naar
zo’n voorstelling. Vervolgens reden we naar de world peace gong waar een vlag van alle landen op afgebeeld stond. Na dit bezoek
zagen we tot slot nog wat we moesten doen als er een aardbeving aan zou komen.

4 augustus
Na weer een lekker ontbijtje zaten we in de bus op weg naar Gianyar waar een bekende waterval aanwezig was. Er zwommen enorm
veel mensen in het water, waardoor wij liever zelf op de kant bleven. Vandaag gingen we daarnaast in Tabanan weer een tempel
bezoeken. Dit was weer een iets andere tempel dan de Holy Water Temple. Na dit bezoek gingen we naar een monkey forrest waar
de apen heen en weer sprongen. Tot slot gingen we vandaag naar Tanah Lot voor een enorm mooie zonsondergang.

5 augustus
Mijn adoptie gastgezin uit Jakarta was speciaal voor ons naar Bali gekomen. Ze namen mij, Sofia en Ludo mee naar de mooiste plekken
van Bali die wij nog niet gezien hadden. Zo gingen we naar een heel afgelegen strand en in de avond naar een rock bar. Dit was een
bar in de middle of nowhere waar je met een kabelbaan heen moest. Dit was zo ontzettend apart en mooi om te zien. Ik ben zo
dankbaar dat dit gastgezin speciaal voor ons naar Bali was gekomen. Na dit bezoek keerden we weer terug voor de laatste
landenpresentaties en ons afscheidsdiner. Helaas werd ik door een koude airconditioning deze avond ziek. De koorts speelde ineens
op waardoor ik me heel slecht begon te voelen. Niks kon mijn plezier echter verpesten. In de avond gingen we met z’n alle nog naar
een bar om de laatste woorden met elkaar te wisselen.

6 augustus
Dat was het dan… Deze enorm mooie uitwisseling is tot een einde komen. Ik heb zoveel lieve mensen ontmoet en zal daar nog zeker
vaak contact mee hebben. Ik ben zo enorm dankbaar dat ik aan deze uitwisseling deel kon nemen en beveel het daarom ook aan
iedereen aan. Het is onbeschrijfelijk wat ik allemaal heb gezien. Deze reis blijft tot nu toe de mooiste reis die ik gemaakt heb. Bedankt
allemaal!

