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Mijn tijd tijdens de Jeugd Uitwisseling 2018/2019 Hong Kong, Macau, Luoyang, China was 
fantastisch. Ik heb nieuwe vrienden ontmoet, nieuwe dingen geleerd, veel ervaringen 
opgedaan en veel herinneringen meegebracht naar Nederland. Hier is een kleine 
samenvatting van mijn eerste Lions-jeugduitwisseling en hopelijk niet mijn laatste. 
  
 
Hostingperiode van 8 tot 13 juni 2019  
 
Op zaterdag 8 juni 2019 arriveerde ik op de luchthaven 
van Hong Kong. Mijn gastvader en moeder, Eddie& 
Macy Lam stonden daar al op mij te wachten en we 
vonden elkaar gelukkig vrij snel. Na een korte 
kennismaking mocht ik kort slapen en me verfrissen. 
Ik had bij hen een comfortabele eigen slaapkamer. 
Mijn gastvader Eddie bracht veel tijd met me door, 
zelfs als hij veel werk te doen had. Hij liet me de stad zien, liet me allerlei soorten voor mij 
onbekend eten proeven en liet mij bijvoorbeeld plekken in en rond HongKong zien waar een 
gewone toerist nooit zal komen! 
  
Vanaf dag 1 waren alle dagelijkse activiteiten die werden 
georganiseerd door de Lions, zeer goed georganiseerd en 
gestructureerd.  
Het eerste museum waar we zijn geweest was interessant 
om wat basiskennis over Hong Kong te krijgen, ook omdat 
de informatie van Matthew (een Lion-lid) beter was dan die 
van het museum zelf. Maar ook de andere activiteiten in 
deze eerste week waren super. Zo was er de ‘’Fire dragon 
workshop’’, de ‘’dragondance’’ en de service bij de ‘’Food 
Angels’’ was echt cool om aan mee te doen. Maakte de reis 
naar de 'Big Budda', inclusief een spontaan bezoek aan een 
vissersdorp en een boottocht in de zee waar wij ook 
dolfijnen hebben gezien veel indruk. 
  
Bij mijn groep van Campers zaten jongeren van over de hele 
wereld. Tijdens deze eerste week in Hong Kong hadden wij 
uitgebreid de mogelijkheid om elkaar tijdens deze 
activiteiten en daarbuiten te leren 
kennen en we hadden dan ook een 
geweldige tijd samen.  
  
 
  



 
China Camp van 14 tot 18 juni 2019  

Op vrijdag 14 juni namen we met alle campers en 6 Lions-leden die ons de gehele 3 weken 

begeleiden, de sneltrein naar Luoyang, China.  

De rit duurde lang (7 uur) maar de meesten van ons gebruikten de tijd om te slapen, en zo 

ging de tijd toch snel voorbij.  

In Luoyang werden wij opgehaald door een 

gids en gingen naar een mooi hotel.  

S’avonds hadden we een welkomstdiner 

georganiseerd door de gastheren, drie 

geweldige Lions-leden met veel humor.  

In deze China-week bezochten we het 

servicecentrum voor gehandicapten en 

hadden een leerworkshop waarbij we 

dingen maakten van leer, verder hebben we 

samen enkele musea en tempels bezocht, de 

longmen-grottes daar hadden wij kungfu-les 

in de Shaolin-tempel.  

We hebben echt veel gedaan in China maar 

hadden ook genoeg tijd voor ons zelf om 

wat te doen. Wij waren steeds enorm blij met de hulp van de Lions-leden omdat veel dingen 

in het Chinees geschreven waren.  

Onze gids was een beetje streng, om zo ervoor te 

zorgen dat we goed op zouden letten bij al zijn 

verhalen die hij ons wilde vertellen maar 

tegelijkertijd wist hij ook veel grappige feiten. Het 

programma was weer zeer goed georganiseerd.  

 



Hong Kong Camp van 19 tot 22 juni 2019  

Na de week China gingen wij samen terug naar Hong Kong. 

Daar hadden we met alle campers een huis met twee 

kamers, een voor de meisjes en een voor de jongens.  

Het was een beetje een geworstel met alle bagage van 

iedereen in deze kleine ruimten. Maar met wat geschuif en 

geprop was er net voldoende ruimte over om door de 

kamer te lopen.  

Deze tijd in Hong Kong had iets weg van een schoolreisje. 

De hele tijd waren we samen als een grote groep en we 

hadden enorm veel plezier samen.  

Het waren lange dagen waarbij we ons bed pas laat s’nachts zagen. 

In deze week bezochten we als eerste de school van Creatieve Media aan de City University 

en het Lions College. ’S Avonds was er een 

barbecue en later een gek kampvuur met een 

animator. We zongen samen uit volle borst 

kinder-liedjes en keken elkaar aan met de 

vraag wat er hier aan de hand was. Maar de 

vreemde situatie was ook reden om samen 

plezier te hebben en een grapje met elkaar   

uit te halen. De volgende dagen gingen we 

naar Yuen Long, hier brachten we een avond 

door met slechtziende mensen. Ook 

wandelden we rond in het park Wong Nai 

Chung, waar we vele enge spinnen zagen waar een aantal van de campers flink bang voor 

waren. In deze dagen zat de internationale avond waar alle campers zijn eigen land 

presenteerde en hebben we allemaal iets gekookt uit je eigen land. De laatste dag gingen we 

met het Lions-team op een drakenboot. Na al het luisteren en leerzame dingen in je 

opnemen was iedereen er even aan toe om lekker actief te zijn en daarna een frisse duik te 

nemen in de zee. We waren zo weer helemaal opgefrist. 

Ik vond dit deel van mijn Hong Kongreis het beste. We hadden goed te eten, zagen een 

aantal interessante dingen en waren erg actief dankzij de sportactiviteiten. Winston, onze 

groepsleider voor die week, zorgde voor ons 

allemaal en motiveerde ons voor de oefeningen.  

 

  



Macao Camp van 23 tot 25 juni 2019  

De laatste drie dagen brachten we door in Macao, een prachtige stad waar we eigenlijk  niet 

genoeg tijd hadden om alles te zien.  

We gingen er heen met een comfortabele speedboot. Toen we aankwamen, wachtten 

enkele Lions-leden uit Macau ons op.  

In Macao hebben wij een stadswandeling 

gemaakt die bijna drie uur duurde. 

Daarna zijn we naar een huis gegaan, op 

15 minuten van de stad. Het was erg leuk 

en we brachten het grootste deel van 

onze tijd daar samen door in de 

gemeenschappelijke woonkamer.  

We vermaakten onszelf door naar de 

Formule 1-race te kijken en wat karaoke 

te zingen. De tweede dag gingen we naar 

de universiteit van Macao. We hadden 

een rondleiding over  het enorme 

universiteitsterrein en de studenten 

vertelde ons allemaal bijzonderheden van 

daar. ’S Middags gingen we naar een gigantisch winkelcentrum van Macau, waar we wat tijd 

hadden om te winkelen.  ‘S avonds was er een hot pot-diner. De hele groep kreeg de 

mogelijkheid om zelf te koken waar hij zin in had. 

De laatste dag gingen we voor de lunch naar  het museum van Macao en daarna gingen we 

terug  naar onze gastgezinnen in Hong Kong. 

 

 

  



Sluitingsceremonie 26 juni 2019  

Op woensdag 26 juni hadden we ons sluiting ceremoniediner op de 38e verdieping van het 

"World Trade Center". Alle campers, gastfamilies, gastheren en organisatoren van de Lions 

Youth Camps & Exchange 2018/2019 kwamen samen en hadden we een geweldige avond 

vol van herinneringen aan de afgelopen drie weken en een super geslaagd  programma. 

Samen deden we onze campers dans "Macarena", en luisterde we naar een slechtziende 

zanger die die avond kwam om te zingen. Dit gaf alles een bijzondere sfeer. We kregen van 

de Lion-leden ook een aantal cadeaus en souvenirs mee. Kortom we zijn echt enorm 

verwend!   

Het was geweldig om nog een laatste avond met alle campers door te brengen voordat we 

weer naar huis gingen, er was zelfs her en der een traan omdat afscheid nemen van zo’n 

gezellige groep niet makkelijk is. 

 

 
 
  



Laatste dag in Hong Kong op 27 juni 2019  
De laatste dag bracht ik in Hong Kong door met mijn gastgezin. We hebben in de middag 
door de stad gewandeld en hebben daar gedineerd. Toen we terugkwamen, pakte ik mijn 
bagage en was het tijd voor afscheid nemen van Eddie en Macy.  
Gastvader Eddie bracht me hierna naar het vliegveld waar mijn terugreis naar Nederland 
begon.  
 
Samenvatting 
  
Ik heb echt een geweldige tijd gehad! 
  
Mijn gastgezin was geweldig en ik had veel geluk om Eddie als mijn hostvader te hebben, hij 
is een geweldig persoon. 
  
De tijd in de kampen was ook fantastisch. Alle campers konden het enorm goed met elkaar 
vinden. Alles was heel goed georganiseerd. We hebben ons geen seconde verveeld.  
 
Mijn eerste Lions-jeugduitwisseling was geweldig Ik zou zo weer willen deelnemen aan een 
Lions-kamp! Het is echt een geweldige ervaring en ik weet zeker dat ik hier de rest van mijn 
leven terug aan zal denken! 
  
Nogmaals bedankt aan iedereen voor het geven van deze kans! 

 

 

  



  



 

  



 


