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Toen ik me opgaf voor de uitwisseling had ik zowel China als 

Taiwan in mijn lijstje staan. Toen ik gemaild werd met de mooie 

boodschap dat ik naar China mocht was ik dan ook erg blij. 

Ik kreeg al snel de contactgegevens van Nils, die ook vanuit 

Nederland naar China zou gaan en met mij samen het zelfde 

gastgezin in Taiwan zou krijgen. Het was fijn om alvast samen te 

kunnen praten over de reis die ons tegemoet stond. 

Na een maand bleek dat er niet genoeg aanmeldingen waren voor 

het kamp in China, waardoor ons kamp werd samengevoegd met 

een kamp in Taiwan. Ik zou 10 dagen naar een gastgezin in China 

gaan, waarna ik naar Taiwan zou vliegen om daar zowel het kamp 

als nog een gastgezin te bezoeken. Ik ging ineens naar allebei de 

landen die ik op mijn lijstje had staan! 

Toen ik twee weken voor mijn reis de gegevens van het gastgezin in 

China had, maar nog niets vanuit het kamp en gezin in Taiwan had 

gehoord, begon ik een beetje ongerust te worden. Al snel kreeg ik 

gelukkig een mailadres waardoor ik alvast kennis kon maken met 

de families. 

Ik was al eerder met de Lions weggeweest, naar India, maar toch 

was het wel weer een beetje spannend. Eenmaal aangekomen op het vliegveld in 

Beijing was de spanning al snel weer weg toen ik hartelijk werd ontvangen door de 

moeder met haar 2 kinderen. Ook al was het contact vrij moeilijk (meestal gebruikte 

ze een app om haar chinees te vertalen naar Engels), ik voelde me meteen welkom. 

Ik werd meteen naar een ander gezin gebracht waar Samu, uit Finland zat. Samu 

was als kind uit China geadopteerd en voor de eerste keer weer terug in China. 

Samen gingen we naar een ceremonie van de Lions waar de bestuurswisseling 

plaatsvond. Ik werd meteen ondergedompeld in de Chinese cultuur en het eten. 

Het gezin woonde in een groot huis in een buitenwijk op zo’n 1 uur! rijden van het 

centrum van Beijing. Net als de andere rijke gezinnen in Beijing wonen ze in wijk met 

een hoog hek erom en een poort met bewakers die salueren als je langsrijdt. De 

vader was kunstenaar, zat altijd in zijn grote atelier en schilderde vaak ’s nachts, 

waardoor ik hem overdag bijna nooit zag. 

De dagen daarna werd ik vaak naar Samu’s gezin gebracht en bezochten we samen 

allerlei plekken in en rond Beijing. We bezochten het beroemde Tiananmenplein en 

gingen naar een oude militaire fabriek-complex die nu dienst deed als kunstgalerij. 

Ook gingen we samen met Nils en vier mensen uit Italië naar de verboden stad en 

de Chinese muur. Het was erg mooi en ook leuk om de mensen met wie we het 

kamp in Taiwan hadden beter te leren kennen. Wel waren we allemaal erg 

benieuwd naar het kamp omdat we er nog niets over gehoord hadden. 

Een van de laatste avonden in Beijing werd ik uitgenodigd in het atelier van de 

vader. Hij liet me zijn schilderijen zien, vooral veel van gezette vrouwen, met veel 

rode en blauwe kleuren. Ook liet hij een enorm schilderij zien van een man en een 

vrouw, die hij recentelijk verkocht had. Toen ik er naar vroeg vertelde hij dat het 

voor ruim 100 duizend euro verkocht was! 
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Die zelfde avond kwam ook een oom langs die een aantal jaar in Nederland 

had gewoond. Hij liet een muziekvideo zien van een BOB reclame die hij 

geproduceerd had. Ik heb ook nog een tijdje met hem Nederlands gepraat 

wat erg apart voelde. 

Ondanks dat het erg leuk was in China had ik zin om naar Taiwan te gaan. 

We vlogen met bijna alle uitwisselingsstudenten samen en werden enorm 

enthousiast ontvangen. Het was gewoon bizar hoe enthousiast ze waren, 

ze stonden gewoon te juichen.  

We werden opgehaald van het vliegveld door de moeder Samantha, Kenny 

16 jaar en Yolanda 17. In Taiwan hadden de meeste jonge mensen naast 

hun Chinese naam ook een Engelse naam, wat voor ons natuurlijk 

erg handig was. 

Het gezin woonde boven de tandartspraktijk van de vader in een 

dorpje (Fangliao) aan zee op 1 uur rijden van Kaohsiung, de 2e stad 

van Taiwan. Kenny en Yolanda konden vloeiend Engels waardoor 

ze ons veel konden vertellen over Taiwan.   

De eerste dag zijn we ’s ochtends naar het restaurant van 

Samantha gegaan en daarna naar gaan karten en naar het strand. 

’s Avonds gingen we naar een visrestaurant in de haven van 

Fangliao waar we krab en een aantal verschillende visgerechten 

voorgeschoteld kregen. Na een dag bij het gezin mochten we al weer 

naar het kamp, waar Kenny ook naartoe ging.  

De kamplocatie was erg mooi; gelegen in een groot park aan de rand 

van Kaohsiung met een groot meer. Toen we allemaal moesten 

verzamelen schok ik wel een beetje… Er waren zo’n 30 kinderen uit 

China en Taiwan waarvan de meesten rond de 15 jaar oud waren en 

geen Engels spraken. Ook de kampleiding sprak geen Engels en alle 

activiteiten waren in het Chinees. Gelukkig was Kenny onze vertaler 

waardoor we het meeste wel mee konden krijgen. 

Tijdens het kamp ben ik elke dag opgetrokken met de jongens met wie 

in Beijing waren. Het was een superleuke groep en je leert mensen 

natuurlijk snel kennen als je een paar weken elke dag samen bent. Ik 

vond het wel jammer dat ik niet echt contact heb gehad met de 

Chinezen en Taiwanezen op het kamp.   

Het programma bestond uit een boottocht door de haven van 

Kaohsiung, bezoek aan een traditioneel dorp in de bergen, het 

nationale techniekmuseum en een bezoek aan de 

waterzuiveringsinstallatie naast het meer. Daarnaast zijn we nog gaan 

paintballen en naar de nachtmarkt geweest waar je allerlei traditioneel 

Taiwanees eten kon proberen. Ook gingen we elke dag ons liedje en 

dansje oefenen die we aan het eind van het kamp moesten 

presenteren. Elke avond was het gezellig en gingen we bij iemand op de 

kamer een film kijken. 

Toen het kamp voorbij was gingen we weer terug naar ons gastgezin. 

We zijn toen gaan snorkelen, naar de vuurtoren op het zuidelijkste punt 

van Taiwan geweest, en naar een traditioneel festival van de Taiwanese 

Aboriginals geweest. 
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De volgende dag namen Kenny en Yolanda ons mee naar Taipei! We 

konden het haast niet geloven maar we gingen dus ook nog naar de 

hoofdstad. In de hogesnelheidstrein gingen we met 300km/u binnen 2 

uur van het zuiden naar het noorden. In Taipei zaten we in een 

prachtig hotel, en zijn we in de Taipei 101 (tot 2007 het hoogste 

gebouw ter wereld) geweest en naar de enorme Taipei Zoo geweest 

waar ze natuurlijk panda’s hadden. 

Eenmaal terug in Fangliao zijn we naar een massagesalon en een 

thermaalbad geweest. Vooral de massage was erg bijzonder. Het 

duurde meer dan een uur en we schreeuwde het af en toe uit 

wanneer er weer flink een knie in een of andere spier werd gedrukt. Ik 

zou het zeker niet weer doen, maar toegegeven, na afloop waren al 

mijn spieren weer heerlijk los. 

In de weken dat ik in Taiwan was, waren er enorm veel protesten in 

Hong Kong. Het vliegveld lag meerdere dagen stil dus het was even 

spannend of alles op tijd weer rustig zou worden. Uiteindelijk was dat 

gelukkig zo en kon ik veilig weer terug naar huis. Op het vliegveld 

namen we allemaal afscheid van elkaar, ook Samu en 

Piermarco die we inmiddels al 3 weken kenden. 

Aangezien de toestand rustig was en ik een tussenstop 

van 7u had ben ik in Hong Kong nog de stad in geweest. 

Ik ben met de metro naar het centrum gegaan en heb 

daar het veer gepakt over Victoria Harbour. Dit was een 

mooie afsluiting van een geweldige reis waarbij ik drie 

prachtige landen heb mogen bezoeken. 

China en Taiwan waren beiden een geweldige ervaring. 

Ondanks dat China en Taiwan door hun geschiedenis 

enorm op elkaar lijken waren er zeker ook verschillen. De 

mensen in Taiwan vond ik iets vrolijker en vrijer 

overkomen dan de Chinezen. Ook zag ik in China dat er nog best wat armoede is, terwijl Taiwan echt overkomt als 

een welvarend land. 

Ik ben erg dankbaar voor deze mooie ervaring, en wil de Lions bedanken voor de kans om zo’n bijzonder reis te 

maken. Verder zou ik iedereen zeker aanraden om al deze landen te bezoeken. Wel zou het zeker een toegevoegde 

waarde zijn als de leeftijden op het kamp wat minder uiteenlopen zodat je met meer mensen contact kunt leggen. 

Met de kabelbaan naar de dierentuin 

Victoria Harbour, Hong Kong 


