REISVERSLAG BELGIË
Afgelopen 3 weken ben ik op mijn uitwisselingsprogramma in België geweest. Ons zuidelijke
buurlandje zal onder de Nederlandse uitwisselingsstudenten dan wellicht niet de meest populaire
bestemming zijn, maar aangezien ik hier na mijn middelbare schoolperiode graag wil studeren, leek
het me een goede gelegenheid om het land en het studentenleven al wat beter te leren kennen.
Tijdens deze periode heb ik enorm veel mooie plekken bezocht, nieuwe mensen ontmoet en leuke
activiteiten gedaan. Wat me is opgevallen is dat België een land met een mooie historie en vriendelijke
mensen is, dat véél meer dan alleen bier, friet en wafels te bieden heeft.

WEEK 1: VERBLIJF IN MIJN GASTGEZIN
Het gastgezin waarin ik verbleef bestaat uit Greet, haar twee kinderen Laurens (19) en Isolde (18),
Philip en zijn dochter Birthe (23). Ook verbleef er tijdens dezelfde periode in het gezin nog een
ander meisje – genaamd Sascha (17) – uit Denemarken. Zij is even oud als ik en al snel klikte het
goed tussen ons. Tevens waren Greet en Philip doordeweeks aan het werk, dus spendeerden Sascha
en ik de meeste tijd samen met Laurens en Isolde. Met zijn vieren hebben we veel leuke dingen
gedaan.

Sascha en ik op het MAS in Antwerpen

Toen ik op zaterdag aankwam, werd ik hartelijk door het hele gezin ontvangen. Ik kon natuurlijk niet
met lege handen aankomen, dus had ik als cadeautjes een kaasplankje met verschillende Goudse
kaasjes, stroopwafels (uiteraard ook uit Gouda) en het spel Koehandel meegenomen.
Na elkaar een beetje te leren kennen, was het al bijna tijd voor het avondeten. Ik vroeg Greet of ze
hulp met koken nodig had, aangezien ikzelf ook graag in de keuken sta, maar dit aanbod wees ze
beleefd af. Ze bleek zelf namelijk ook graag te koken en ze vond het niet erg om dit alleen te doen.
Het feit dat we deze hobby deelden maakte me erg enthousiast over haar kookkunsten en tijdens
de gehele week overtroffen de gerechten die Greet had bereid mijn verwachtingen. Het werd dan
ook snel duidelijk dat niet alleen de Walen, maar ook de Vlamingen meer door de Franse dan de
Nederlandse keuken zijn beïnvloed – en dat is maar goed ook.

Eén van Greets gerechten, bestaande uit aubergine, courgette,
mozzarella, tomaten en pijnboompitten

Na het avondeten speelden we een potje Koehandel, wat nog best lastig in het Engels uit te leggen
bleek te zijn. Uiteindelijk won ik dan ook ruimschoots, maar dit was natuurlijk volledig losstaand van
het feit dat ik de enige ervaren speler was en zij drieën überhaupt nog nooit van het spel hadden
gehoord.
Na lang uitslapen – waardoor onze lunch tegelijkertijd ook ons ontbijt
werd – gingen we op zondag naar een minigolfbaan, waar ik wat
minder goed in bleek te zijn. Uiteindelijk moest ik genoegen nemen
met de 4e plaats.
Toen we weer terugkwamen maakten we een wandeling door hun
buurt, waar enorm mooie huizen stonden. Uiteindelijk sloten we de
dag af met verse aardbeien.

Op de minigolfbaan in Herentals
Op maandag gingen we kajakken. Sascha ging samen met Laurens in een kajak en ik ging samen
met Isolde. Het viel me op dat het gebied rondom het water erg mooi en groen was en het was dan
ook erg gezellig om in zo’n omgeving samen met Isolde over alles en nog wat te kletsen.
Toen we thuiskwamen keken we een Netflix-documentaire, terwijl Sascha een Deens gerecht voor
het avondeten bereidde. Het gerecht heette Brændende kærlighed (letterlijk vertaald: Brandende
liefde) en bestond uit aardappelpuree met knapperige baconreepjes erbovenop. Het was simpel,
maar wel erg lekker.
Dinsdagochtend vertrokken we naar Leuven, dé studentenstad van België. Dit was de eerste keer
dat ik deze stad bezocht en ik was enorm onder de indruk van de mooie architectuur en gezellige
sfeer die in de parken en op de terrasjes heerste.
Als lunch hadden we friet met stoofvlees en uiteraard mayonaise. Na het proeven van deze Belgische
frieten besefte ik me pas hoe beroerd onze eigen patat eigenlijk smaakte. De goede reputatie die
de Belgen op het gebied van friet hebben is dus zeker terecht.
Ook probeerde ik er mijn eerste Stella Artois pils, wat door Laurens en Isolde en volgens hen in
Leuven, al dan niet door het gehele land, als heilig wordt beschouwd. Ikzelf die weliswaar geen
bierliefhebber is, kon er wat minder van genieten en kon het naar eigen zeggen niet echt
onderscheiden van een Heineken pils. Deze opmerking viel wat minder goed bij mijn host siblings…

De bibliotheek van de KU Leuven (links)
De beruchte Stella Artois pilsjes (rechts)

Op woensdag en donderdag waren we wat minder productief en hebben we vooral op de Wii
gespeeld, films gekeken en ijs gegeten. Wel zijn we naar een trampolinepark geweest met allerlei
zones waaronder een foam pit, waarbij je vanaf een trampoline in een bak vol schuimblokken kon
springen. Hier hebben we onszelf in twee uur tijd dan ook helemaal afgemat.
Vrijdag bezochten we Antwerpen, helaas wel zonder Isolde aangezien zij een kot in Leuven ging
bezoeken. Na de zomervakantie begint het studentenleven voor beide studenten natuurlijk weer. Ik
was zelf al meerdere keren in Antwerpen geweest, maar veel verder dan de Meir was ik nooit echt
gekomen. Gelukkig wist Laurens er wel de leukere straatjes met de wat bijzonderdere winkeltjes.
Aangezien dit de laatste avond was – de week was enorm snel voorbijgevlogen – gingen we tot slot
met het hele gezin uit eten.

Met het hele gezin en Isoldes vriend Arno
tijdens ons laatste diner samen
Op zaterdag was het helaas tijd om onze koffers te pakken en richting het kamp te vertrekken.
Eenmaal bij het kamp aangekomen bleven Sascha en ik nog even met Greet, Laurens en Isolde
kletsen, maar na een tijdje was het moment van afscheid dan wel echt aangebroken.
Omdat we tijdens de week erg close waren geworden, was dit wel even slikken, maar gelukkig
konden we op een mooie week vol met mooie herinneringen terugkijken.
Ik ben mijn gastgezin enorm dankbaar voor hun gastvrijheid en de nieuwe perspectieven die ik over
hun land heb gekregen. Wat betreft mijn studie ben ik door deze ervaring nog meer aangespoord
om naar België te gaan en ik hoop dan ook om mijn gastgezin nog eens te komen bezoeken.

Met Isolde, Sascha en Laurens, net voor het afscheid

WEEK 2: HET KAMP
Na het verblijf in mijn gastgezin was het tijd voor het kamp.
We verbleven in het jeugdverblijfcentrum Hanenbos in een groene omgeving te Dworp, Beersel. Dit
had verschillende faciliteiten, waaronder een restaurant waar we altijd gezamenlijk aten en een bar
waar we ons in de avonden vermaakten. De tweepersoonskamers waren eenvoudig maar schoon
en hadden een wasbak en kast om enkele kledingstukken in op te hangen.

Jeugdverblijfcentrum Hanenbos
Toen we op zaterdag aankwamen, werden we hartelijk ontvangen door de kampleiders en
coördinators. Frank en MG waren de organisatoren die voor twee weken als het ware onze ouders
waren en Brian, Mieke, Charles en Dries waren onze begeleiders die eigenlijk ook gewoon bij de
groep hoorden. Allen waren enorm betrokken en waren samen erg gezellig gezelschap.
We werden allereerst officieel welkom geheten en gingen daarna al snel avondeten. Over het
algemeen was ik best onder de indruk van het eten dat in het restaurant geserveerd werd; de
gerechten waren gevarieerd, smaakvol en je had altijd de mogelijkheid om een extra portie te
vragen.

Introductiepresentatie
Zondag stond in het teken van teambuilding door middel van verschillende spellen, om elkaars
namen te leren, maar ook om echt te bonden als groep. Ikzelf vond dit misschien wel één van de
leukste dagen, aangezien we elkaar zo op een leuke manier konden leren kennen en we tegelijkertijd
veel lol samen hadden.

Teambuildingsactiviteiten
Na het avondeten hadden we de eerste landenpresentaties. Ik kwam erachter hoe weinig ik eigenlijk
over sommige landen wist en vond het dan ook erg interessant om meer over deze landen te weten
te komen. Het viel me op dat alle presentaties ondanks sommige overeenkomsten toch erg van
elkaar verschilden. De ene had wat meer diepgang en ging meer in op de geschiedenis en politieke
toestand, terwijl de andere vooral over culturele aspecten ging. De onderlinge verschillen spraken
mij juist erg aan en waren in mijn ogen een goede weerspiegeling van de verschillen tussen de
landen an sich.

Landenpresentatie van Kate uit
Wit-Rusland
Dinsdag gingen we naar Antwerpen. Hier bezochten we Chocolate Nation, het grootste Belgische
chocolademuseum ter wereld. Dit was een enorm museum wat – nogal vanzelfsprekend – helemaal
in het teken van chocolade stond. Hier werd verteld over de geschiedenis, de chocoladeplantages,
het proces van cacaoboon tot chocolade én we mochten zelf zoveel chocolade proeven als we
wilden. Dat lieten we ons natuurlijk niet twee keer zeggen en proefden erop los, totdat we er misselijk
van werden.

Bezoek aan Chocolate
Nation
Vervolgens hadden we na de lunch nog wat vrije tijd en ‘beklommen’ we het MAS (Museum aan de
Stroom) met maar liefst 10 verdiepingen.

Groepsselfie in Antwerpen

Groepsfoto op het MAS

Op woensdag organiseerden we een activiteitendag voor Pensionnat Henri Jaspar, een
opvangcentrum voor kinderen van 3 tot 18 jaar die zich in een onveilige thuissituatie bevinden. Dit
was een erg bijzondere ervaring, omdat het deze dag niet om onszelf, maar om andere jongeren
draaide. Bovendien leerde dit ons ook om met ons groepje samen te werken en zo samen een
programma neer te zetten. Uiteindelijk denk ik dat het voor zowel de kinderen van het
opvangcentrum als onszelf een erg geslaagde dag was, waarin we met z’n allen veel plezier hebben
beleefd.

Bouwactiviteit met spaghetti en marshmallows
Donderdag bezochten we de steden Brugge en Knokke. Ik was enorm onder de indruk van de
architectuur in Brugge en de historie die deze met zich meebracht. Ook kregen we een rondleiding
van een gids die ons door de hele stad leidde. Tot slot maakten we een rondvaart op de Brugse
Reien. Vervolgens reden we naar Knokke, waar we eerst lunch hadden. Daarna hadden we wat vrije
tijd om het strand te bezoeken en langs de dichtbij zijnde winkeltjes te gaan. Om de dag af te sluiten
aten we sandwiches als avondeten met een ijsje na.

Op het strand in Knokke
Op vrijdag gingen we naar Boussu-lez-Walcourt, een klein dorpje in de Ardennen. Hier gingen we
naar een avonturenpark met verschillende bomenparcours, waaronder één met een tokkelbaan over
een meer. Ik besloot met een paar anderen het zwarte parcours te doen, maar toen ik boven stond
begon ik enigszins spijt te krijgen. Uiteraard was er toen no way back meer, dus heb ik de route met
knikkende knieën moeten afleggen. Eenmaal beneden aangekomen dacht ik maar één ding: dit
nooit meer! Na de heerlijke barbecue als lunch gingen we in tweetallen kajakken.

Kajakken op les Lacs de l'Eau d'Heure

Zaterdag gingen we naar de Lilse Bergen, waar we verschillende sportactiviteiten in teams deden.
Het fanatisme van de groepsleden werd op deze manier goed op de proef gesteld. Tegelijkertijd
was het een leuke vorm van teambuilding, waarin iedereen elkaar aanmoedigde en samenwerkte.

Sportactiviteiten in de Lilse Bergen
Op zondag was het de nationale dag van België, wat we in Brussel vierden. Helaas hebben we de
koninklijke familie gemist die deze dag ook aanwezig zouden zijn. F-16’s openden door middel van
condenssporen in de nationale kleuren het militair defilé. Ook bezochten we het Atomium, dat niet
alleen een mooi uitzicht bood, maar ook verschillende indrukwekkende tentoonstellingen bezat. Tot
slot bewonderden we het vuurwerk dat deze toch wel bijzondere dag afsloot.

Koninklijk Paleis van Brussel

WEEK 3: HET KAMP DEEL 2
Maandag was het tijd om onze kamers op te ruimen en een kleine reistas in te pakken, ter
voorbereiding voor een 3-daagse trip naar Luxemburg. Vóór vertrek hadden we nog de
mogelijkheid om in de buurt te zwemmen en dankzij de tropische temperatuur was het zwembad
zo goed als vol. Na 3 uur rijden kwamen we vervolgens aan bij de jeugdherberg in Luxemburg. Na
het avondeten kregen we een rondleiding door deze sprookjesachtige stad.

De oude binnenstad van Luxemburg

Op woensdag bezochten we Musée National des Mines de Fer, een museum in ondergrondse
gangen waar tot rond 1980 bijna 200 jaar lang ijzererts werd gewonnen. Vooraf werd ons verteld
dat het belangrijk was een jas mee te nemen, omdat de temperatuur daar beneden rond de 10 °C
was. Dat was vergeleken met de buitentemperatuur van 38 °C wel andere koek. Aan het einde van
de middag vetrokken we weer naar het Hanenbos.
Donderdag gingen we naar Walibi, waar gelukkig watersproeiers stonden. Ook ben ik de tel kwijt
hoe vaak we in de Radja River zijn gegaan, maar ik schat wel een stuk of 8 keer. Na het avondeten
vertrokken we richting Gent, om de Gentse Feesten te bezoeken. Dit is een groot 10-daags feest
met verschillende gratis concerten door de Gentse binnenstad. De variatie aan muziekgenres vond
ik erg leuk en in het algemeen was de gehele sfeer die er heerste echt top.
Op vrijdag was het na het ontbijt tijd om onze koffers voor het grootste gedeelte al in te pakken.
Ook was dit één van de laatste mogelijkheden om samen gezelschapspellen te spelen, wat we bijna
elke avond wel deden. Weerwolven, Jenga, Dixit, Halli Galli, noem maar op. Maar ik maakte ook
kennis met nieuwe kaartspellen uit o.a. Noorwegen, Georgië en Maleisië. Ik denk dat het spelen van
spelletjes misschien wel één van de dierbaarste herinneringen is die ik met de groep heb, juist omdat
we op deze momenten minder met andere dingen bezig waren en echt in het moment samen
waren.

Jenga spelen in de bar
In de namiddag hadden we de afsluiting van het kamp, waar de gastgezinnen en de
verantwoordelijke Belgische Lions ook voor uitgenodigd waren. We ontvingen allen een certificaat
van deelname en Vivienne uit Amerika en Deniz uit Turkije gaven nog een eindspeech. Vervolgens
hadden we met zijn allen avondeten, wat bestond uit een barbecue. Tijdens het eten werd er live
muziek gespeeld, waardoor er ook gedanst en gezongen werd. Ondanks de lol die we samen
hadden, gaf het een raar gevoel door het besef dat iedereen de volgende dag al zou vertrekken.
Dit wekte dan ook bepaalde emoties op en op een bepaald punt stonden we allemaal omarmd in
een kring te zingen en tegelijkertijd te huilen.

Groepsfoto met de certificaten van deelname

Karaoke zingen tijdens het avondeten

Toen de gasten uiteindelijk vertrokken, verplaatsten we onszelf naar de bar om hier voor de laatste
keer samen een feestje te bouwen. Ik probeerde zo min mogelijk na te denken over het feit dat dit
écht de laatste keer was. We dansten op onze favoriete nummers, zongen luidkeels mee en deden
de dansjes die we elkaar hadden geleerd, totdat we er zowat bij neervielen.
Rond 3:00 besefte ik me dat het verstandig was om wel wat slaap te krijgen, om ook de volgende
morgen in staat te zijn om op een normale manier van de anderen afscheid te nemen. De wekker
ging echter alweer om 4:00, aangezien rond die tijd de eersten naar het vliegveld vertrokken.
Gelukkig kon ik vervolgens weer tot 5:00 slapen. Ondanks de korte tijdsintervallen tussen de
vertrektijden, kon ik op deze manier wel steeds even wat slaap krijgen.
Rond 14:00 arriveerde mijn vader en was het ook voor mij tijd om afscheid te nemen. Er was nog
een klein clubje over en juist omdat ik met sommigen van hen erg close was, was dit extra moeilijk.
Maar na meerdere group hugs en heel wat tranen was het moment dan toch echt aangebroken.
Echter net toen mijn vader en ik wilden wegrijden, kwam MG aangerend met de vraag of wij nog
een paar van de studenten bij het vliegveld konden afzetten. Natuurlijk was dit geen probleem en
tegelijkertijd stelde dit het afscheid nog net iets verder uit.
Eenmaal bij Brussels Airport aangekomen was het wel tijd om écht afscheid van iedereen te nemen.
In de auto onderweg naar huis zat ik met een dubbel gevoel; aan de ene kant voelde ik me best
ellendig, maar aan de andere kant kon ik wel met een glimlach op deze 3 weken terugkijken.
Nogmaals wil ik hierbij mijn gastgezin, de kampleiding en alle andere betrokken Lions enorm
bedanken. Tijdens deze uitwisseling heb ik nieuwe dingen geleerd, ben ik uit mijn comfortzone gestapt
en heb ik mijn grenzen verlegd. Kortom, een enorm bijzondere ervaring die ik nooit zal vergeten.

Mijn favoriete groepsfoto, gemaakt in Luxemburg

