
Lions| Travel Camp Brasil 2019 

Reisverslag Brazilië 2019 

“Dankzij de Lions Club heb ik deze zomer een onvergetelijke reis mogen maken naar Brazilië.” 
 

Na lang nadenken over mijn keuze van land, heb ik gekozen voor Brazilië.  
Ik wilde graag naar een warm land aangezien het zomertijd was in Nederland, ook al was het winter in Brazilië.  
Lions geeft de kans om delen van de wereld te zien die je normaal gesproken niet zo snel zou bezoeken.  
Deze kans moest ik pakken om Brazilië te ontdekken. 

 

Reis 
De reis is mij enorm meegevallen, zelfs al was ik meer dan 20 uur onderweg. 
Mijn eerste vlucht was van Schiphol naar Lissabon.  
Vanaf daar heb ik het vliegtuig naar Sao Paulo gepakt waar een lokaal Lions lid 
mij s ’nachts kwam ophalen voor een overnachting bij hem thuis. De volgende 
ochtend ben ik op een binnenlandse vlucht gestapt naar mijn Host Family, 500 
Km verder landinwaarts.  

 

Host  Family 
Mijn host family bestond uit de gastouders, een broer Arthur van 17 en drie 
fantastische honden. Met Arthur kon ik goed Engels spreken, hij was dan ook 
mijn vertaler naar zijn ouders en anderen. Ook al zou je het snel denken, dit 
is totaal geen probleem in communicatie. Met mijn host family heb ik veel 
dingen bezocht en gedaan. Na het arriveren op Zondag, heb ik op maandag 
mijn land mogen vertegenwoordigen bij een Lions club in de provincie Sao 
Paulo. Zoals op de foto te zien is, vertaalde Arthur mijn tekst voor de 
aanwezigen in de zaal. Verder heb ik met Arthur veel tijd doorgebracht en 
heeft hij mij deelgenoot gemaakt van zijn leven in Brazilië. 

 

Gastvrijheid 
Een ding is zeker, Brazilianen zijn enorm gastvrij en 
zorgzaam. Wat mij opviel is dat ze in Brazilië heel veel 
interesse tonen in anderen. Men is ook echt daadwerkelijk 
geïnteresseerd in je.  Ze vinden het ook heel belangrijk dat 
iedereen op zijn gemak is, maar vooral ook goed eet! Mijn 
gastgezin is enorm zorgzaam geweest voor mij. De familie 
voelde zich zelfs vereerd om mij te mogen ontvangen en 
hebben er dan ook voor gezorgd dat ik een onvergetelijke 
home stay heb gehad. Dit maakte het afscheid na 2,5 week 
wel emotioneel wat zwaar. 
 
 

Hieronder nog een paar avonturen die ik heb mogen beleven met mijn gastfamilie: 

 
- Rodeo:  - Waterpark:  
 
 
 
 
 
 
 
- Karting:  - NL vaantje geven 

  



Lions| Travel Camp Brasil 2019 

Start TravelCamp 
Na 2,5 week bij mijn gastgezin was het tijd om weer verder te gaan met mijn reis.  
Ik ben teruggevlogen naar Sao Paulo waar ik weer opgehaald werd door een Lions lid om te 
overnachten voordat de rondreis begon. In de avond voor vertrek, hadden we eerst nog een 
ontmoetingsavond met de groep. Dit was super leuk en iedereen stelde zich aan elkaar voor.  
 

 
We werden verzocht om allemaal een vlag van thuis mee te nemen, op deze manier was het 
voorstellen extra leuk omdat je direct de persoon met zijn/haar land kon linken. 
 

Aankomst Rio  
Na een 6 uur durende reis met een touringbus zijn we gearriveerd 
in een buitenstad van Rio de Janeiro waar ons hotel stond. Deze 
avond zijn we naar het prachtige strand geweest en daar hebben 
we mega veel spelletjes gedaan. Later ook weer in het hotel was 
het reuze gezellig. Vrijwel meteen na de eerste dag was de 
groepsband er al. Ik vond dit heel bijzonder en had dit nog nooit 
ergens anders op deze manier ervaren met zoveel verschillende 
internationale jongeren. 
 

Veiligheid 
Zoals je ziet op vele foto’s, dragen wij allemaal dezelfde polo’s van de Lions. Dit was voor onze eigen 
veiligheid. We droegen deze polo's als we naar openbare plekken gingen. Door te laten zien dat je in 
groepsverband bent, ben je veiliger. Rio de Janeiro staat natuurlijk bekend als een van de 
crimineelste steden in de wereld. Natuurlijk kan je dit niet even wegdenken maar ik kan zeggen dat ik 
me geen moment onveilig gevoeld heb. Ik heb volop kunnen genieten van de stad en geen moment 
gedacht dat me iets ging overkomen. 
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Rondreis 
Omdat Rio de Janeiro al zo groot is van zichzelf, hebben wij het grootste deel van het kamp 
doorgebracht in en rond deze stad. Buiten het bezig zijn met de mensen uit de groep, genoot ik 
enorm van alles wat we te zien kregen. Met dit kamp kom je op de mooiste plekken in en rond Rio.  
Hieronder een paar shots van de prachtplekken: 
 

 

 
 

Christ,  the  Redeemer 
Ja hoor! Als je denkt aan Brazilië zie je automatisch het grote Jezusbeeld in Rio voor je.  
Deze mocht natuurlijk niet ontbreken op mijn reis. We zijn aan het eind van het travelcamp nog even 
bij het grote Jezusbeeld (dat ook al links te zien is op de berg in de middelste foto hierboven). 
Het bezoek aan dit prachtige kunstwerk, maakte mijn reis compleet! Helaas hebben wij hem met veel 
pech wegens lage wolken nauwelijks kunnen zien. Het was enorm mistig op de berg toen wij aan de 
top arriveerden. Maar we konden er uiteindelijk wel om lachen. Met wat geluk hebben we hem toch 
nog voor 10 seconden kunnen zien toen de wolken even wegtrokken. Hieronder een sfeerimpressie! 
 
 

  



Lions| Travel Camp Brasil 2019 

Paraty 
Paraty is een klein maar heel mooi stadje in de provincie Sao Paulo met een aantal prachtige meren 
midden in de natuur. Wij hebben genoten van deze prachtomgeving met een boottocht. Dit was de 
afsluitende excursie van de reis en ook de kans om nog even tot rust te komen.  
 

 
Eindconclusie: 
De reis naar Brazilië heeft mij behalve nieuwe contacten en vrienden over heel de wereld, veel 
kennis over de cultuur gebracht. De groep waar je mee bent, raakt zo snel hecht dat het voelt alsof je 
al 5 jaar vrienden bent. Inmiddels ben ik met mijn Host-family broer Arthur plannen aan het maken 
voor de komende zomer wanneer hij mij komt bezoeken. 
Ik heb de reis van mijn leven mogen maken en jij moet dat ook doen!  
Grijp deze kans! 
 


