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Met de jeugduitwisseling ben ik naar Japan geweest in de stand Kagoshima, ik heb hier van 

alles gedaan en een ontzettend mooie tijd beleefd die ik nooit meer zal vergeten. Ook heb ik 

veel mensen ontmoet waarmee ik nog steeds veel contact heb. Ik hoop dat ik je met dit 

verslagje een beter beeld kan geven over de uitwisseling. 

De heen reis 
Mijn reis begon op 9 juli in de trein richting Schiphol. Ik was ontzettend zenuwachtig maar 

wou dat niet laten blijken aan mijn ouders. Het gene waar ik zo zenuwachtig over was, was 

de overstap met het vliegen omdat ik dat nog nooit had gedaan. Iedereen om me heen 

probeerde me gerust te stellen maar dat had niet heel veel effect. Na het inchecken ging ik 

door alle controles heen en dat ging zoals gewoonlijk zonder moeite, maar toen ik bij de 

paspoortcontroles kwam was er een klein probleempje er was namelijk een overijverige 

douane die moeilijk ging doen omdat ik nog geen 18 was. Het is uiteindelijk goed gekomen 

omdat ik kon laten zien dat ik mijn terugvlucht al geboekt had, maar als ik je gelijk al een tip 

kan mee geven zorg dat je een toestemmingsformulier bij hebt, dit is niet verplicht maar kan 

in dit soort situaties toch van pas komen. 

Toen begon de 11 uur lange vlucht, dit ging prima en was goed uit te houden door de vele 

films en series die je kan kijken op het schermpje voor je. 

Maar toen kwam het aan op de overstap, het eerste wat ik deed was wifi maken en mijn 

moeder bellen, want die was zo gek om op niet echt christelijke tijden wakker te blijven om 

mij te helpen bij de overstap. Ik heb aan elke medewerker die ik tegenkwam gevraagd of ik 

de goede richting in ging, na wat moeite zat ik dan uiteindelijk weer in het vliegveld op weg 

naar Japan. 

Eenmaal aangekomen op het vliegveld werd ik niet ontvangen door mijn gastgezin maar 

door een ander Lions lid. Hij bracht mij vervolgens naar een hotel waar ik dan zou 

overnachten, en de volgende dag zou ik dan met de trein gaan richting mijn gastgezin. 

Homestay 
Toen ik aankwam op het treinstation stonden ze op me te 

wachten met een spandoek, en dan niet alleen mijn gastgezin 

maar ook andere Lions leden. Vervolgens moest ik een speech 

houden dus nog een tip, bereid altijd iets van een kleine speech 

voor, want die moet je onverwachts toch vaak geven.  

Die zelfde avond hadden ze een BBQ georganiseerd                                                                                      

met alle Lions leden om mij te verwelkomen. 

Maar de dagen erna verliepen bij mij niet zoals verwacht, 

want ik kwam er al snel achter dat niemand daar Engels 

sprak, we spraken met elkaar via google translate maar 

iedereen weet dat het niet altijd goed vertaald word, dus 

dat ging niet echt. De eerste paar dagen had ik niks gedaan 

en de dagen verliepen standaard hetzelfde: eerst moest ik 

om 7 uur opstaan, vervolgens lieten we de hond uit, daarna 

aten we ontbijt en tot slot ging de man naar zijn werk en de 

vrouw deed het huishouden en ik zat de hele dag aan de 



keukentafel mij enorm te vervelen. Hier en daar gingen we af en toe wel ergens naar toe 

maar dan bleven we maximaal 2 uurtjes weg en dan gingen zij weer aan het werk. 

Na iets minder dan een week was er een Lions bijeenkomst georganiseerd van de regio’s 

waar jeugduitwisselingen zaten, dat hield in dat ik al wat mensen uit mijn kamp ging 

ontmoeten. Eenmaal bij die bijeenkomst was het ontzettend gezellig en hadden we elkaar al 

beter leren kennen, ook hadden we met z’n alle karaoke gedaan. En als ik nog een tip kan 

meegeven schaam je niet en ga mee in die cultuur want je krijgt er geen spijt van! 

We hadden het bij die bijeenkomst ook nog gehad over onze gastgezinnen, en ik kwam er al 

snel achter dat bijna niemand Engels kon. Daarnaast gaf een jongen die al vaker een 

uitwisseling had gedaan mij ook een tip namelijk, vraag of je anders zelf op pad mag gaan 

anders is er een grote kans dat het zo blijft. Dus ik had het gevraagd en 2 dagen erna ging ik 

bijna elke dag weg om iets te bezoeken. En het leuke hiervan was dat ik met verschillende 

families mee ging waardoor ik meer mensen leerde kennen en sommige daarvan konden 

ook een beetje Engels. Sterker nog een persoon kon erg goed Engels, dus daar heb ik veel 

contact mee gehad, ook had zij mij erg veel geholpen als iets onduidelijk was. 

Ik ga jullie niet lastig vallen met een heel boekwerk over alles wat ik heb gedaan, maar hier 

zijn een paar activiteiten en foto’s van een aantal dingen die we hebben bezocht en hebben 

gedaan: 

Een dag ben ik naar het gemeente huis geweest en kreeg daar een rondleiding door een 

Australische jongen die daar werkt als tolk. Die zelfde dag ben ik ook nog naar een beroemd 

uitzicht punt geweest, waar je over de hele stad en baai kon uitkijken. 

Ook heb ik het beroemde aquarium bezocht die een walvis haai hebben. En daarna waren 

we naar een sprookjes museum geweest waar je allemaal optische foto’s kon maken. Ook 

heb ik allerlei scholen bezocht, een kleuterschool (hiermee kwam ik zelfs in de lokale krant), 

een basisschool, een middelbare school en zelfs verschillende universiteiten. De leerlingen 

van een universiteit hebben geprobeerd mij Japans te leren en ik hun Nederlands en ik kan 

je vertellen het was hilarisch. Ook heb ik verschillende fabrieken bezocht. Ik heb een 

dolfijnen show gezien en verschillende tempels. Verder heb ik de burgemeester ontmoet in 

een officiële afspraak, en toevallig was de Franse jongen er ook en hebben we het met de 

burgemeester over de verschillen gehad tussen onze landen en Japan. Nog een echte 

aanrader, als je de kans krijgt om een traditionele kimono aan te trekken doe het! Ze 

brachten mij ergens naar toe waar ze kimono’s verkochten die met de hand waren gemaakt. 

Je werd vervolgens aangekleed en de kimono die ik droeg bestond uit 8 lagen plus nog een 

paar handdoeken (de handdoeken waren ervoor om de vorm van je lichaam een geheel te 

maken). De kimono zat zo strak dat je niet kon bukken en moeilijk kon ademen, maar dat 

was het allemaal waard. Vervolgens mochten we ermee door een Japanse tuin lopen in 38 

graden, en je kan je wel voorstellen hoe dat was met die acht lagen.  

Ik kan nog wel tien pagina’s vol schrijven maar ik denk dat je zo wel een beeld krijgt. 

Hieronder zijn een paar van de vele foto’s die gemaakt zijn tijdens de homestay. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tussen al deze gekte door was er ook nog een kamp, en zoals je van de meeste mensen 

hoort is dat vaak een van de leukste dingen die je daar doet, en ik kan je vertellen daar is 

geen woord van gelogen. Mijn kamp duurde helaas maar 5 dagen en die vlogen zo voorbij, 

dus als je kan kiezen kies een kamp die zo lang mogelijk duurt. 

Het kamp zat vol gepropt met activiteiten, een aantal hiervan waren: Zazen, dat is een vorm 

van meditatie. Je moest hierbij op een klein kussentje zitten in een speciale houden (die best 

wel pijnlijk was), vervolgens liep er een monnik rond die je op je schouders sloeg met een 

stok. We hebben blijkbaar een half uur gemediteerd en ik kan je vertellen het voelde als tien 

minuten max. ondanks de oncomfortabel houding was het erg ontspannend en zat je echt in 

je eigen gedachten. Ook zijn we naar een peace museum geweest dat ging over de kamikaze 

piloten, en echt waar wat was dat heftig. Ook zijn we met het kamp naar een middelbare 

school geweest waar we allerlei activiteiten hebben gedaan zoals: een thee ceremonie, 

karate, kendo, traditioneel boogschieten en nog veel meer. Ook hebben we een doek 

geverfd, naar een strand geweest en gebowld. 

Een ding was wel apart aan dit kamp er waren drie keer zo veel Japanse jongeren als 

buitenlandse. Dit was niet perse een slecht ding, maar de kamer indeling bijvoorbeeld 

zorgde ervoor dat iedereen bij drie japanners sliep. En dit was jammer omdat we nu eindelijk 

een kans hadden om met andere mensen in contact te komen, maar dat lukte zo niet. Een 

andere reden waarom ik dit zo jammer vond is omdat ook zij geen Engels konden, maar het 

was ons wel gelukt om een avond bij elkaar te kunnen slapen.  

Wij waren met een hecht groepje van in totaal negen man en twee soort jeugd begeleiders 

die meer diende als translateer voor de begeleiders daar. Het was een ontzettend leuke 

groep met wie ik nog steeds contact heb. 

 

 



Ik moet je ook eerlijk vertellen dat het niet altijd even leuk was. Ik zat bij erg grappige en 

gezellige gastouders, maar zoals ik al had gezegd het was een klassiek ouder Japans stel van 

65, dus ze konden geen woord Engels. Hierdoor voelde ik me vaak erg eenzaam en had ik 

dus weinig contact, en het tijdverschil met thuis (7 uur) maakte het niet altijd beter. Iets 

ander wat ik had gemerkt is dat Japanners erg direct zijn en je soms in je gezicht uitlachen 

als je iets doet dat in hun cultuur niet ‘normaal’ is. Ook kunnen ze niet goed tegen alcohol 

dus er waren soms momenten die erg ongemakkelijk werden. Wat je nog kan proberen als je 

bang bent dat je je alleen gaat voelen is contact zoeken met andere uitwisselingsstudenten 

die naar hetzelfde land gaan of bij jou in het kamp zitten. Als je de namen weet van de 

medestudenten zou ik ze gewoon via facebook of Instagram een bericht sturen zodat je met 

mensen die nu het zelfde meemaken in contact staat. 

Na dit hele verhaal kan ik je nog een tip geven: Ga er naartoe zonder verwachtingen. Na alle 

verhalen die ik had gehoord had ik er een heel beeld bij, maar dat beeld kwam niet overeen 

wat ik daar zag. Geen enkele uitwisseling is het zelfde, dus je moet het gewoon op je af laten 

komen. 

Als ik terug kijk naar deze reis ben ik ontzettend dankbaar voor alle Lions leden die dit 

mogelijk maken, want in deze reis heb ik zo veel geleerd en ben ik ontzettend gegroeid als 

persoon. Ik kreeg zelfs van mensen te horen dat ze merkte dat ik over de zomervakantie 

heen veel wijzer en zelfstandiger was geworden. 

Ik hoop dat je wat aan dit verslag hebt gehad! Ik weet in ieder geval wel dat ik volgend jaar 

weer wil gaan. Als je nog vragen hebt of iets wilt weten help ik je graag!  

 

 

 


