Lions uitwisseling naar Taiwan
Op 1 augustus was het zover. Ik ging voor 3,5 week naar Taiwan. Op 2 augustus
kwam ik aan in Taiwan. Het is ongeveer 13 uur vliegen.
Taiwan is een eiland ten oosten van China. Het heeft zich onafhankelijk verklaard
van China, maar het zijn bijna geen landen in de wereld die dat erkend hebben.
Taiwan is even groot als Nederland. Het heeft een mooie afwisseling tussen de
natuur en de steden.
Van 2 augustus tot 25 augustus ben ik bij 2 verschillende gastgezinnen verbleven en
heb ik 10 dagen in het kamp doorgebracht. Bij de 2 gastgezinnen was er nog een
Duitse Lions youth exchange gast.
Van 2 augustus tot 9 augustus heb ik bij mijn eerste gastgezin gezeten. Zij wonen in
de stad Yilan. De familie bestond uit: vader, moeder, zus en hostbrother (When).
Eigenlijk heeft alleen de hostbrother ons Taiwan laten zien en hebben we weinig
contact gehad met zijn familie. De eerste avond hebben ze ons meteen
ondergedompeld in de gastvrijheid van de
Taiwanezen. Ze hadden voor ons een
Taiwanees feestmaal gemaakt. In rest van de
week heeft de hostbrother veel verschillende
activiteiten gepland van de natuur tot aan een
bezoek
aan de
grootste
tempel
van Yilan.
Daarbij
heeft hij
ons geleerd over de manier van bidden. Na een
geweldige eerste week bij mijn eerste
gastgezin moesten we naar het 2de gastgezin.
Hier ben ik van 9 augustus tot 16 augustus te gast geweest. Zij wonen ook in Yilan.
De familie bestond uit vader, moeder en dochter. Eigenlijk
heeft alleen de vader en dochter ons meer van Taiwan
laten zien. De eerste avond had hij heel de buurt
uitgenodigd om te komen eten, omdat wij er waren. De
rest van de week is
hij met ons naar
Taipei geweest en
heeft hij ons
bijvoorbeeld Taipei
101 (het hoogste
gebouw van
Taiwan) laten zien.
Met dit gastgezin
hebben we meer
cultuur dingen gedaan.

Na weer een geweldige week in Taiwan was het tijd om naar het Lions kamp te
gaan.
Dit was van 16 augustus tot en met 25 augustus.
Het kamp bestond uit 15 kampleden hiervan
kwamen er 6 uit Taiwan en de rest uit Europa.
Het waren intensieve en bijzonder mooie dagen.
In deze week hebben we veel verschillende
dingen gedaan en zijn we meer door het land
gereisd. We zijn eerst 3 dagen in de stad Yilan
geweest. Yilan is een mooie stad aan zee. Hier
hebben we gesurft, rond een meer gefietst, een
natuurwandeling gemaakt, een tempel bezocht
en we hebben kleiduiven geschoten.
‘s Avonds stond er niets op het programma en
genoten we van de barbecue. Na de 3 dagen
zijn we met de bus afgereisd naar de stad
Hualien. Tijdens die busreis zijn we op
verschillende punten gestopt en hebben we
nog meer gezien van de natuur. Toen we
aankwamen in Hualien zijn we ‘s avonds naar
een nightmarket geweest. De dag erop zijn we
naar een waterpark geweest en we hebben
‘s avonds op een camping in de natuur
rondgebracht. De laatste paar dagen zijn we
naar Taipei geweest en zijn we naar de top geweest van Taipei 101.
Taiwan heeft me veel geleerd over de 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. Lions Exchange Bedankt!
Ruben

