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Het was dan zover. Ik ging naar Schiphol en daar begon mijn avontuur. Afgelopen jaar was ik ook al op een 
uitwisseling naar Griekenland geweest dus ik wist wat ik kon verwachten maar alsnog was het wel spannend 
ook omdat ik nog nooit buiten Europa ben geweest. Ik zou hier vier weken verblijven, tien dagen in één 

gastgezin, tien dagen in een ander gastgezin en een week kamp. 

Het was weer een onvergetelijke ervaring veel mensen ontmoet waarbij ook veel Nederlanders omdat de 
mensen in de tweede wereldoorlog voornamelijk naar dat deel van Canada gingen verhuizen. 

Toen ik aankwam op het vliegveld in Toronto stond er een Lions Club lid me op te wachten ernaast was een 
hotel en daar gingen we naar een conferentie zaal om op de gastfamilies te wachten. Tevens ook alvast een 
aantal anderen ontmoet die bij mij in het kamp zouden komen. Toen mijn gastfamilie aankwam en het 
Braziliaanse meisje Milena waarmee ik die tien dagen zou zijn er ook was, vertrokken we naar hun huis. Allister 
en Carolyn Cameron zijn een gepensioneerd stel die in een buitenwijk van London wonen. Hier  hadden we 
Canada day gevierd in een plaatsje Dutton daar nog pickleball gespeeld wat net zoiets is als tennissen. In de 
avond het vuurwerk bekenen. De andere dagen naar een submarine geweest, IceCulture wat een groot bedri-
jf is die ijsbeelden en decoraties maakt, naar twee toneelstukken geweest en naar een aantal musea. Twee 
jongens uit het kamp eén uit Italië en eén uit Tsjechië waren ook dichtbij ons dus gingen we een paar uitjes 
met elkaar maken. Saint Jacobs waar we waren is een bekende plaats vanwege de Mennonieten die er wonen. 
Echt een dubbele wereld om te zien dat iemand overstak tussen de auto´s met het paard en wagen. We met 
de jongens nog naar Deer Creek geweest om te kanoën en te zwemmen. De dag erna zijn we naar Eastpark 
geweest een waterpark met allemaal glijbanen en andere dingen om te doen zoals baseballen en minigolfen. 

Zoals ik al gezegd had was ik ook met een andere uitwisseling meegeweest naar Griekenland. Hier heb ik een 
meisje leren kennen die Nanami heet en in Canada, Britisch Columbia woont toen ik hoorde dat ik naar Canada 
ging had ik het haar meteen verteld en zij studeerd in London wat ik vergeten was dus dat was een leuke 
verrassing, want hier heb ik haar nog weer ontmoet en hebben we veel bijgepraat ze heeft me haar universi-
teit Western BC laten zien. Ook ben ik met haar naar een festival genaamd Sunfest in de stad geweest waar 
allemaal internationale acts komen optreden. 

Eerste gastgezin

Ik en Milena (Brazilië).

In de avonden veel Skipbo gespeeld.



John & Bonnie Ross De Elora Gorge

Mennonieten die voor het stoplicht wachten.

Ik Milena en Nanami op het festival.

De universiteit waar Nanami opzit is gigantisch dit
is nog niks van het hele gebouw



Het was tijd om naar het andere gastgezin te gaan. Zij wonen rond een half uur van mijn andere gastfamilie vandaan vlakbij een klein dorpje 
genaamd Thorndale. Ik zou hier verblijven met de jongen uit Tsjechië David die ik in de week al eerder had ontmoet. Op het moment dat we aan kwamen 
rijden zagen we het ankondigings bord van Thorndale met onze namen verwelkomen. Bonnie en John Ross zijn een gepensioneerd stel en leven op een 
boerderij waarbij ze het land aan andere boeren verhuren. Het verbaaste me de hele tijd hier hoe groot alle huizen zijn. Er is geen enkele kleine bij en hoe 
groot de stukken akkerbouw zijn was ongeloofelijk en hun land was 90 hectaren wat nog niet eens als groot beschouwd werd. John lied ons zijn land 
zien met een klein wagentje en dat duurde al twintig minuten. Bonnie lied ons meer de stad van London zien omdat ik daar met mijn vorige gastfamilie 
niet zoveel was geweest. Een aantal musea bezocht en daarna wezen dineren en hun dochter Jodi ontmoet. De dag erna was er een motor evenement 
in Lucan, Baconfest. Heb ook nog nooit zoveel motoren bij elkaar gezien. ‘S avonds had ik weer een meet up met Nanami en ben ik samen met haar en 
David naar een observatorium geweest. De volgende dag was er een familie dag dus meer van hun familie gesproken. De dagen erna naar Elora Gorge 
geweest een natuurreservaat en wezen lunchen in een mennonieten restaurant. We hebben nog een boerderijen bezocht bij een paarden race bedrijf, 
groente en kruiden, koeien en een alpaca boerderij. Hun kleinzoon heeft ons meegenomen naar een pand 
The Factory waar vanalles te doen was waaronder een arcade hal, vr reality gamen etc. In die avond zijn we nog wezen kleiduifschieten ik had er 9 van 
de 25 geraakt wat iedereen verbaaste. De buurman van hun had een passie met oldtimers hij had er twee en hiermee gingen we op pad naar een 
autoshow. De laatste dag met de Ross familie gingen we naar Port Stanley om te zwemmen hier wonen vrienden van hun dus konden we hun strandhuis 
gebruiken. 

Tweede gastgezin

LondonBaconfest in Lucan
Kleiduifschieten 



Tweede gastgezin

London

Toen was het tijd om naar het kamp te gaan. De locatie was in een klein dorp Mount Bridges (wat trouwens geen berg is). We waren in totaal met tien 
mensen uit Finland, Brazilië, Tsjechië, Italië, Frankrijk, Duitsland, Mexico en israël. Er was een ijshokey gebouw aanwezig waar we gebruik van mochten 
maken met douchen. In de avonden zijn we vaak gestopt bij Lions Clubs in de buurt om te dineren. 

De eerste dag hadden we zelf de tent opgezet en hadden we in het ijshokey gebouw wat daar tegenover was een film gekeken.
Tweede dag  er kwam een Lions Club een ontbijt voor ons maken met pannenkoeken, worst etc. Verder was er niet zoveel gepland voor die dag dus 
gingen we naar een Tim Hortons die (soort Macdonalds) die vlakbij was om gebruik te maken van de wifi omdat het niet op het kamp was. Later gingen 
we naar een bowling centre waar we Canadees gebowld hadden met een kleinere bal zonder gaten en 5 kegels. Wel lastiger dan gewoon bowlen. In de 
avond hadden we een kampvuur de jongen uit Tsjechië David kon gitaar spelen dus gingen we liederen zingen.
Derde dag deze dag zijn we naar Toronto geweest wat bij elkaar wel 2,5 uur duurde en zijn we in de CN Tower geweest ik was nog nooit in zo’n grote 
stad gezien dus ik was erg enthousiast. Naast de CN Tower was er het bekende auquarium van Toronto dus daar ook ingeweest. We zijn nog in de stad 
wezen dineren en kwamen laat terug.
Vierde dag ‘S ochtens kwam er een schilderes die ons een workshop gaf om een vlinder te schilderen vlakbij was er een boerderij waar we nog waren 
wezen paardrijden en zwemmen. In Glencoe gingen we naar een Lionsclub en hadden we karaoke gezongen wat hadden we veel gelachen. Hier merkte 
ik ook een generatie kloof omdat de meeste nummers uit de jaren 60, 70 en 80 kwamen maar we konden wel een aantal leuke nummers vinden. 
Vijfde dag dit was een reis die drie uur duurde we gingen namelijk naar de Niagara watervallen. Met onze rode regenponchos gingen we de boot in en 
vaarden we langs de watervallen dat was een erg mooi beeld. Daarna hadden we nog vrije tijd om te shoppen hier het meest bizarre winkelcentrum ooit 
gezien. Het was Clifton Hill een soort pretpark in de stad. Zoals een 6D bioscoop, een world record museum, een horrorhuis, reuzenrat etc. Na de vrije 
tijd gingen we dineren bij een Lions Club vlakbij waar ook een kleine autoshow gaande was. En daarna gingen we terug om het vuurwerk te bekijken bij 
de Niagara watervallen vanuit de Skylon Tower. Een erg mooi beeld om te zien en dit vond ik wel echt de mooiste dag van allemaal. 
Zesde dag We gingen naar een archeologisch museum in Arkona, Rock Glen. Dit is een bekend gebied voor de vele archeologische vondsten. Er was ook 
een kleine waterval bij en op de meeste stenen hier kon nog een fossiel vinden. In de middag zijn we naar Grand Bend geweest om te zwemmen in het 
meer grote meer Huron. In de avond wezen dineren in Strathroy en wezen square dancen. Wel eens op tv gezien maar nog nooit in het echt gedaan. Het 
ging niet heel soepel maar daarin weer super veel plezier daarin gehad en gelachen. 
Zevende dag voornamelijk deze week was voorbij gevlogen in de ochtend was er een Lions Club gekomen die ontbijt voor ons had gemaakt.  We had-
den de tenten zelf opgeruimd en hadden we de landen presentaties gedaan. Het afscheid nemen was niet makkelijk veel tijd rekken door knuffels maar 
helaas aan alles komt een eind. 
In deze hele ervaring heb ik super veel geleerd over de verschillende landen en ben ik gegroeid als persoon. Het was een ervaring die ik mijn leven lang 
meeneem en nu heb ik een goede reden om naar bepaalde landen op reis te gaan. Ik wil de Lions Club bedanken voor deze mogelijkheid en dat ik een 
tweede keer deel uit mocht maken. 

Het kamp

Groetjes, Rosalie van den Berg




