
Lions exchange The USA, Iowa 
 
Beste lezer, 
 
Ik heb de geweldige kans gehad om naar Amerika te gaan deze zomer! Vanaf het 
begin wist ik al gelijk dat ik naar Amerika wou gaan. Na veel spanning of er wel 
plaats was in Amerika werd ik ingeloot voor Iowa, een staat die ik eigenlijk niet 
kende. Maar ik was zeker enthousiast om te gaan.  
 
Op 29 juni 2019 was het eindelijk zover, mijn 9 uur durende vlucht begon. Na een 
overstap van 3 uur moest ik nog een klein uurtje vliegen. Ik vloog van Amsterdam 
naar Des Moins, een ontzettend klein vliegveld. Daar ontmoette ik ook mijn gastgezin 
voor de eerste keer. Paul en Juli Jensen 
en hun twee dochters Marissa en Rachel 
waren mijn gastgezin. Ik vond het 
allemaal ontzettend spannend. Maar het 
zijn echt super lieve mensen dus ik 
voelde me snel op mijn gemak. 3 weken 
lang verbleef ik in het plaatsje Jewell. In 
het dorp zelf was weinig te doen, maar 
op ongeveer een half uur rijden zat een 
grote stad, hier gingen we vaak heen. 
Ook was Des Moins, de hoofdstad, een 
uur van ons vandaan.  
 
Mijn homestay bestond in totaal uit 3 weken. Eerst 2 volle weken thuis, week naar 
het kamp toe en daarna voor een week terug naar het gastgezin. In de eerste twee 
weken hebben we ontzettend veel leuke dingen gedaan, ze hebben me zoveel mooie 
dingen laten zien.  

 
 We zijn onder 
andere naar een 
Nederlands plaatsje 
geweest, Pella. Dit 
was ontzettend 
grappig om te zien, 
het leek namelijk 
totaal niet op 
Nederland. Er waren 
alleen een paar 
typische Nederlandse 
dingen zoals tulpen, 
een molen en veel 
klompen.  

 
Samen met mijn gastgezin ben ik op een mini vakantie geweest. Eerst gingen we 
naar de ouders van Juli in Luana. Hier hebben we 4th of July gevierd! Daarna zijn we 
voor 5 dagen naar St. Louis geweest, een grote stad in Missouri.  
 



4th of July was erg bijzonder om mee te maken. We gingen lunchen aan de 
Mississippi River en hebben Pike’s Peak bezocht. ’s Avonds hebben we met de hele 
familie gegeten, smoares gemaakt en naar het vuurwerk gekeken.  
 
Na de paar dagen bij de familie zijn we naar St Louis gegaan! Deze mini vakantie 
maakte de 3 weken extra leuk. Veel fastfood gegeten en mooie plekken gezien daar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In St Louis zijn veel leuke dingen te doen, we zijn naar De Arch geweest. Dat is een 
groot bouwwerk midden in de stad. Via een soort gondel kan je naar het bovenste 
stukje. Dan heb je het uitzicht op de rechter foto. Heel indrukwekkend was dat. In 
Nederland zijn we niet gewend om zoveel hoge gebouwen te hebben, maar deze 
stad stond er vol mee en dat zag je heel goed door de kleine raampjes.  
 
Ook zijn we naar The Muny geweest, een openluchttheater. Om naar de dierentuin te 
gaan in het park is ook een aanrader.  
 
Na de mini vakantie was het al snel tijd voor het kamp! De oudste dochter Marissa 
ging met me mee, zij was een Iowa host. Met het kamp heb ik ontzettend veel geluk 
gehad. We hadden een mooi verblijf en hebben veel dingen gedaan. Elke dag een 
druk progamma vol met leuke dingen.  
 
Wat ik zelf het leukste van deze hele week vond was het bezoek aan de universiteit 
in Ames. Ze hebben daar een campus met allerlei mooie authentieke gebouwen en 
de kamers van de studenten. Eigenlijk lijkt een campus op een mini dorp, je kan er 
letterlijk alles doen.  
 
Ook hebben we dingen gedaan zoals naar een trampoline park, attractie park, een 
fair bezocht, bij veel andere Lions clubs te gast geweest voor lunch of avondeten, 
veel zwemmen, een boot op het een meer gehuurd, Iowa State Capitol bezocht en 
nog veel meer. Ons progamma was bom vol maar dat maakte de week ontzettend 
leuk.  
 



In de week kamp heb ik veel nieuwe mensen leren kennen. Het was bijzonder om te 
zien dat iedereen uit een ander land komt maar dat het toch klikt. Aan het einde van 
de week was het ook erg moeilijk om afscheid te moeten nemen van iedereen, vooral 
omdat je weet dat je elkaar eigenlijk niet meer terugziet.  
 
Op het kamp was ook nog een andere Nederlandse jongen! Zijn naar is Floris. Het 
was apart om weer Nederlands te praten met iemand.  
 

 
Na de week kamp had ik nog een week home stay. In deze week hebben we vooral 
dingen gedaan die nog op ons lijstje stonden. Bepaalde plekken nog bezoeken, veel 
cadeautjes voor thuis kopen en nog een paar fastfood restaurant bezoeken. Denk 
dat ik ze allemaal wel heb gehad ;) 
 
Ik ben de Lions Nederland ontzettend dankbaar voor regelen deze geweldige 
ervaring. Zonder hun had ik dit niet kunnen doen. Ook de Lions Iowa en mijn 
gastgezin wil ik bedanken voor alles. Ik zou het andere jongeren zeker aanraden om 
naar Iowa te gaan. Iedereen die de kans krijgt aankomende zomer, heel veel plezier 
en geniet ervan.  
 


