Taiwan verslag
Taiwan, een eiland in de grote oceaan ongeveer zo groot als Nederland. Een land onderdeel van
China maar met een unieke eigen cultuur. Want wat een tijd heb ik gehad in Taiwan. Een grote
afwisseling tussen prachtige natuur en hectisch stadsleven.
Van 27 juli tot 10 augustus ben ik met de Lions in Taiwan geweest, 10 dagen in een kamp en 4 dagen
in een gastgezin. In het gastgezin heb ik meteen de gastvrijheid van de Taiwanezen gemerkt. De
eerste avond was er een waar feestmaal gemaakt voor mij en de 2 andere gasten. Ik zat samen met
een Italiaanse en een Oostenrijkse jongen. Mijn gastgezin had 2 broers van in de 20 waardoor we
met zijn 5en veel avonturen hebben beleefd. Het was erg leuk dat we met zo veel leeftijdsgenoten
waren, we hebben veel gelachen. De Lions in Taiwan is erg hecht dus al voor het kamp heb ik andere
kampleden ontmoet.
Met mijn gastgezin heb ik veel verschillende dingen gedaan. Het bezoeken van de Taipei 101, het
hoogste gebouw van Taiwan en ooit de grootste van de wereld, was erg indrukwekkend. Taipei als
stad is erg modern, veel dingen die in Nederland zelfs nog niet zo ver zijn ontwikkeld. Denk aan de
metro en grote shopping malls. Een enorme uitgestrekte stad met ongelooflijk veel inwoners. Overal
ondergrondse winkels en straten. Erg indrukwekkend. In contrast op deze enorme wereldstad was
daar de ongerepte natuur van Taiwan. Ik heb samen met mijn gastgezin de berg naast Taipei
beklommen, een klimtocht van 5 uur heen maar het was het meer dan waard.
Toen begon het kamp, een openingsfeest en catwalk als openingsceremonie. Het ritme was zwaar
elke avond was er tot 23u programma en de volgende morgen werden we om 8 uur weer fris en
fruitig verwacht. Het kamp bestond uit 66 mensen wat best wel veel was. De helft was ongeveer
Taiwanees. Zij deden met veel activiteiten mee en interacteerden ook wel met de buitenlanders.
In het kamp varieerde van sightseeing tot paintball. We hebben zelfs 1 dag in de natuur gekampeerd.
Dit was erg spannend maar zeer leuk.
Na het kamp waren er nog 2 dagen in het gastgezin, hier hebben we voornamelijk veel uitgerust.
Want het kamp was erg vermoeiend. En daar was het toen, het einde van deze geweldige reis.
Taiwan heeft me veel geleerd over de Chinese/Taiwanese cultuur, de pracht van de Taiwanese
natuur en de gastvrijheid van de mensen. Al met al een geweldig land om een keer te bezoeken,
zeker met de Lions. Dankjewel!
Groetjes Jip

