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Beste lezer,
In dit reisverslag omschrijf ik dag tot dag wat ik heb meegemaakt tijdens mijn uitwisseling. Maar
vooraf wil ik graag het een en ander hierover kwijt. Weliswaar staan de losse ervaringen hier
duidelijk maar het beschrijft nog niet meteen alle momenten, herinneringen, emoties en groei
momenten die ik heb mogen ervaren. Allereerst wil ik de lions en dan specifiek mijn club in Gouda
hier echt voor bedanken.
Voor mij is dit te beschrijven als een levensveranderende ervaring. Ik ben natuurlijk pas net 17 en
drie weken is veel. Ik kwam in het mooiste gastgezin terecht en heb echt voor een week hier mijn
tweede huisje kunnen vinden. Het is iets wat ik nooit meer ga vergeten.
Maar dan hetgeen wat het voor mij echt heeft gemaakt; het kamp. Ik kan niet vaak genoeg zeggen
hoeveel ik iedereen mis. Wat mij het meest bij is gebleven is dat ik van tevoren verwacht had te
leren over verschillen maar me nog nooit zo begrepen en geaccepteerd heb gevoeld als in dit kamp.
22 nationaliteiten, 31 mensen, maar 1 groep mensen die allemaal op een zekere manier hetzelfde
zijn. Ik heb geleerd dat het niet gaat om verschillende afkomsten, vlaggen en landen, het gaat om
een groep jongeren die elkaar nemen zoals ze zijn en allemaal op zoek zijn naar de beste versie van
hunzelf. We hebben bruggen gebouwd tussen culturen. We kwamen binnen, niet wetend wat deze
tijd zou brengen en gingen huilend weg, ik huil nooit bij afscheid, maar dit heeft mij echt geraakt. Ik
heb vrienden gemaakt en mensen gesproken die me perspectieven boden die ik nooit verwacht had
te zien. Natuurlijk verwachten we als we iets nieuws gaan doen nooit dat we hetzelfde de situatie
uitgaan als dat we er in zijn gestapt. Maar dit had ik nooit verwacht.
Ik koester de momenten, ervaringen en afscheidsbrieven. Ik ben jullie dankbaar voor deze kans en
hoop dat iedereen die zo’n ervaring wil de kans krijgt het te doen. Vandaar ook dat als er iemand is
die twijfelt om hieraan deel te nemen, of die twijfelt of het wel iets voor hen is, uitwisseling student
of gastgezin, sta ik altijd open voor contact en het delen van mijn ervaring.
Dankuwel,
Rixt de Laat
Lions Exchange Student Denmark A 2019 – Kindness Matters.

14 juli 2019
Vandaag begon het allemaal, tas gepakt klaar om te gaan.
Stiekem best spannend natuurlijk want het is de eerste
keer alleen weg geen idee wat me te wachten stond. Snel
merkte ik dat aan het einde van de dag ik toch meer zelf
kon regelen dan verwacht, het komt allemaal goed.

15 juli 2019
Dag twee alweer, vandaag zijn we naar een museum
geweest over de koude oorlog. Erg bijzonder aangezien
dit stukje geschiedenis minder centraal staat in onze
boeken. Zeker weten wat geleerd. Daarnaast ging ik
samen met twee YES uit een gezin dichtbij, Isidora uit
Servië en Sofia uit Oekraïne.
16 juli 2019
Vandaag zijn we naar Kopenhagen geweest, echt een
ervaring. Het begon ermee dat we naar Cristania zijn
geweest, echt een speciale plek. Maar daarnaast hebben
we veel toeristische plekjes gespot waaronder Nyhavn en
de kleine zeemeermin.

17 juli 2019
Vandaag, weer een museum! Dit keer een Viking
museum waar we spelletjes hebben gespeeld en veel
geleerd hebben over, verrassing, vikings. Heel tof om
weer een dag te spenderen met de andere meiden
Isidora en Sofia, heerlijke tijd. Savonds BBQ bij hun,
genieten!
18 juli 2019
Strand dag! Vandaag ben ik met Isidora en Sofia naar het
strand gefietst, hebben we lekker een dagje zon gepakt
en genoten van elkaar en de omgeving. Savonds met het
gastgezin nog bij de haven pizza gegeten.

19 juli 2019
Het was zo ver! Na een prachtige week in een warm en
openhartig gezin was de laatste dag aangebroken. We
hebben de dag gespendeerd in Kopenhagen met in de
avond een diner bij ons thuis. Het was zo bijzonder hoe
snel ik al bevriend was geworden met deze fantastische
meiden en hoe gehecht ik was aan het prachtige gezin. Ik
had het niet beter kunnen treffen.
20 juli 2019
Afscheid nemen is nooit makkelijk, dit was dan ook een
moeilijk moment voor mij. Ik kan zeggen dat ik dankbaar
ben voor alle momenten en alle ervaringen en dat ik niet
kan wachten tot ze volgend jaar naar Nederland komen.
Desondanks dit afscheid was het wel de eerste dag van
kamp. Een kennismaking en een indicatie van hoe de
komende weken gingen zijn.
21 juli 2019
Tijd voor wat teambuilding, belangrijk om het ijs te
breken tussen onze 22 nationaliteiten. Ons team Skål
ging samen met team Simba tegen team Tessa en team
Vikings. Het was de bedoeling om een vierkant te maken
en het was hilarisch om te zien wie welke rol op pakte, zo
bedacht ik het plan van aanpak, en gaf ik de Duitse
jongen Hendrik de leiding! Top samenwerking J
22 juli 2019 ( Ik zou hier de twee kano foto’s die je had
geappt plaatsen)
Kano dag! Het regende, het was koud, het was
fantastisch. Ik zal niet liegen, aan het eind waren we het
zat maar als ik nu terug denk heb ik er zo erg van
genoten. Prachtig om de natuur te leren kennen en met
een vriendelijk weddenschappen tussen onze boot en de
jongens toch een reepje chocola en een prachtige dag
eraan over gehad!
23 juli 2019
Vandaag hadden we geluk met het weer, na een heerlijk
nachtje in de tent (als Nederlander voel je je dan toch in
je element) hele dag zon gehad. Bruine koppies
overgehouden en echt een prachtige dag ervaren. Niet
omgeslagen, 2 boten met campassistenten ( kamp
assistenten) wel, dus komisch was het ook wel. Tegen
deze tijd ervaarde ik al echt een groepsgevoel binnen het
kamp, heel bijzonder!

24 juli 2019
Vandaag hadden we een Homeday, het begon met een
taarten wedstrijd, team skål ( met hoofdletter?) won
natuurlijk, geen twijfel. Middags hebben we een heel
groot watergevecht gehouden, heerlijke dag

25 juli 2019
Vandaag zijn we naar Roskilde geweest. Eerst naar
RagnaRock, een muziek museum. Als muziek liefhebber
heb ik daar een top tijd gehad. Daarna de stad in, eerst
wat ruimte om te winkelen, daarna zijn we naar de kerk
geweest, dit vond niet iedereen even interessant maar
wel tof om gezien te hebben. Daarna in de haven tijd
voor een ijsje en weer terug.
26 juli 2019
Vandaag was het kerst. Moet zeggen dat we het een
beetje maf vonden maar we hebben er wel echt wat van
gemaakt met zijn alle. Het is immers wat je er zelf van
maakt. We hebben ook een plekje op het Deense nieuws
weten te bemachtigen en tijdens het avondeten zijn de
meeste van onze inside Jokes ook tot stand gekomen dus
kortom een prima dag!
27 juli 2019
Officieel halverwege het kamp, tijd voor de midwayparty. Helaas voor mij was mijn gastgezin op vakantie en
konden ze dus niet langs komen. Hetzelfde gold voor
Hendrik en al snel namen we het als een grap dat we
weeskinderen waren en hebben we de hele dag lol
gemaakt. Bijzonder omdat er een Afrikaanse drum groep
langs kwam en we zo hard hebben gelachen met hun
dansjes en gekkigheid, blijft me bij!
28 juli 2019
Misschien wel het hoogtepunt van de trip, Kopenhagen!
Ondanks dat ik er al 2 keer was geweest hebben we toch
weer andere dingen gedaan. Eerst een Kanaaltour, toen
een wandeling, daarna winkelen en als kers op de taart;
Tivoli! Dit was echt een prachtige dag en iedereen heeft
zich dan ook heerlijk vermaakt.

30 juli 2019
Vandaag was de strand dag! Heerlijk na een drukke dag
Kopenhagen uitwaaien op het strand, we hebben een top
tijd gehad in de zee en op het strand en na afsluit nog
een ijsje!

31 juli 2019
Vissen! Wat was het koud, en regenachtig, en wat stonk
het, recept voor een succesvolle dag! Nee ik moet zeggen
dat niemand begreep dat het doorging, aan het begin.
Maar uiteindelijk toen we bijna allemaal een vis hadden
gevangen was het toch een groot succes. Terug op het
kamp lekker gedoucht, warme chocomelk en een filmpje,
heel gezellig!
1 augustus 2019
Homecooking, wij uit Nederland waren niet in de
stemming om een stamppot op te trommelen, dus
besloten we onze cultuur weer te geven met een oud
Hollands appeltaartje! Ik denk dat dit gerecht sowieso
beter in de smaak viel! Daarnaast heb ik samen met
Natalie uit Mexico nog een guacamole gemaakt, ik weet
wat ik thuis ga maken voortaan! En wat was het een feest
in de keuken
2 augustus 2019
Nogmaals een afscheid, en deze was zwaar. De hele dag
voorbereiden en afscheidsbrieven voor iedereen
schrijven en je spullen pakken. Het was een treurige dag..
gelukkig wel een feest gemaakt s’avonds!! Hiernaast zie
je overigens mijn familie, mijn internationale familie. Het
was een avond met veel traantjes want wat waren we
hecht geworden een avond om nooit te vergeten!
3 augustus 2019
Ik denk dat ik nog nooit zo’n moeilijke ochtend heb
ervaren.. het moment dat ik s’ochtends vroeg mijn
Kampassistent zag begon ik te huilen. Sofia vertelde me
toen ik thuis was dat ze nooit zal vergeten dat ik haar
huilend wakker maakte, in het vliegtuig heb ik geen
seconde rust gehad alle brieven raakte me, overdonderd
door emoties kan ik zeggen dat ik alles uit mijn reis heb
gehaald en ik het zo weer zou doen!

