
Lions Youth Exchange: Lions India Heritage Camp 2019 
 
Ha aankomende reiziger! Hierbij is het reisverslag van de jeugduitwisseling naar India. Om te 
beginnen zal ik me eerst eventjes voorstellen: ik ben Marleen Versluijs, 18 jaar oud en 
studeer momenteel bedrijfskunde in Rotterdam. Afgelopen zomer heb ik de bijzondere reis 
met de Lions jeugduitwisseling naar India mogen maken. Hierover deel ik graag mijn 
ervaring!  
 
Begin in India – mijn gastgezin 
Ik vertrok op 20 juli vanaf Schiphol en arriveerde na 
een ruime vlucht van zo’n 10 uur in Mumbai. Daar 
werd ik heel warm (zowel letterlijk als figuurlijk) 
opgevangen door mijn gastmoeder en enkele 
betrokkenen van het kamp. Ik werd meteen 
overdonderd door de hitte, de drukte en de gekte 
die India met zich mee brengt. (Zo is het 
bijvoorbeeld niet gek dat je 2 tot 3 uur over 50 km 
doet, zie je overal koeien lopen en ben je standaard 
aan het druipen van het zweet). 
 
Mijn gastgezin bestond uit moeder Uma die met haar dochter Utsa in een flat in Mumbai 
woonde, de man van het gezin was niet aanwezig aangezien hij als kapitein op een schip 
werkte. Utsa liet me de buurt zien samen met haar vriendin en daarnaast ben ik vaak met 
een ander gastgezin (en andere jongeren) naar Mumbai zelf geweest. Zo hebben we alle 
typische toeristische trekjes in Mumbai gezien, zoals de Gateway of India, de Elephanta 
Caves & en het authentieke Britse treinstation. Verder zorgde mijn hostzus ervoor dat ik als 
echte Indische over de straat ging: ik mocht haar kleding hebben en kreeg henna op mijn 
armen en handen! Ik heb door mijn gastgezin ook heel veel Indische mensen ontmoet en 
daardoor enorm veel geleerd over de Indische 
cultuur. Ik heb bijvoorbeeld de mogelijkheid 
gekregen een Indische basisschool te bezoeken! De 
rest van de week vloog voorbij in de dagelijkse riksja-
ritjes, het vele eten proeven en de gezellige tijd met 

mijn hostzus.  
 

 
 
  



Het kamp 
En daarna begon het kamp! We verzamelden met zijn allen (28 
jongeren) in Mumbai en reisden door met de bus naar een 
waterpark waar we de kans kregen elkaar beter te leren kennen 
en ’s avonds kwamen we aan op de eerste bestemming: Pune. 
Pune is een gezellige, relatief onbekende stad in India. Hier 
werden wij hartelijk ontvangen door de Lions Club van Pune met 
(traditioneel:) een stip op ons hoofd! De tweede dag maakten wij 
kennis met Pune. De Lions van Pune waren ontzettend 
enthousiast en zorgden ervoor dat de ervaring in Pune dan ook 
onvergetelijk was. Na een universiteitsbezoek bezochten wij een 
gehandicapten opvang, en daarna gingen we naar een tempel. In 
de tempel lieten ze ons zien hoe je mediteert zonder stil te 
zitten: we begonnen met rustig zingen wat uiteindelijk 
escaleerde in uitbundig dansen! We sloten de dag af met geheel andere ervaring dan dat, 
namelijk een drumvoorstelling (waarna we ook zelf onze drumtalenten mochten uittesten). 
Na deze uitputtende dag was het tijd om onszelf zo goed mogelijk proberen uit te rusten 
voor de volgende bestemming: Delhi!  
 

 
Na een korte vlucht kwamen we de volgende dag ‘s middags aan 
in de hoofdstad van India. In Delhi verbleven we in een heel 
modern hostel gelegen aan de drukke typische straatjes van India. 
En aangezien de Indische Lions in Delhi ook absoluut niet stilstaan 
hadden we nog een druk 
avondprogramma, gevuld met een 
bezoekje aan de war memorial (waarbij 
we een dienst bijwoonden) en de India 

gate. De volgende 
dag in Delhi 
bestond uit een 
bezoek aan de 
bekende Lotus 
tempel, Humayn’s 
Tomb en een 
islamitische 
tempel. ’s Avonds 
kregen we de tijd 
om gezellig met zijn allen twister te spelen of 
lekker op de bank onderuithangen. En toen 

brak de laatste dag in Delhi aan, waarop we een bezoekje brachten 
aan de Indische markt. Deze markt had van alles met flink goedkope 
prijskaartjes! Zo sloegen velen van ons pashmina’s, luchtige kleding, 
sieraden, magneten of zelfs Indische schilderijen in. En na het 
shoppen reisden we weer door naar Agra.  
 
 



 
Agra op zich is niet heel beroemd, maar hetgeen wat zich 
in Agra bevindt wél: de Taj Mahal! Hier hadden we 
allemaal ontzettend naar uitgekeken, aangezien het 1 van 
de 7 wereldwonderen is. Het was dan ook onwerkelijk om 
dan écht voor het enorme mauloseum te staan. Hier 
hebben we onder andere veel 
fotoshoots gehouden, veel 
gewapperd met onze waaiers en 
uiteraard de Taj ook van binnen 
bewonderd! Naast de mooie Taj 
Mahal is Agra heel typerend voor 
waar India bekend voor staat: het 
gigantische contrast tussen arm en 
rijk. De weg naar de Taj Mahal zit 

namelijk vol met bedelende mensen, ontzettend magere koeien en 
bijna instortende ‘huizen’. En aangezien er dus niet veel meer te 
beleven was in Agra, vervolgden wij dezelfde avond onze reis nog 
naar Jaipur.  
 
 
Hier reisden wij naartoe per trein. Eenmaal aangekomen was het me wel duidelijk waarom 
Jaipur een toeristisch populaire plek is: de gehele stad is een roze geverfd! Dit was ooit ter 
gelegenheid van het verwelkomen van de toenmalige keizer. Het is dan ook geen wonder 
dat deze stad bekend staat als de roze stad. We hebben in de bus hier veel van mogen zien 
en daarnaast hebben we een bezoekje gebracht aan Amber Fort, gevolgd door een museum. 
De dag hierna bezochten we een meidenschool (waar de schoolmeisjes gierend gek werden 
van het bezoek van jongens) en kregen wij wederom de kans om 
souvenirs in te slaan.  

 
 

 
 
 
 

 



De volgende bestemming was spijtig genoeg ook onze laatste 
bestemming. Wij reisden hierheen met de nachttrein. Dat was een 
hele ervaring op zich! Met zijn achten per coupé propten we ons in 
de trein en dat moesten we zo’n 18 uur volhouden. Gelukkig was 
onze groep ontzettend gezellig en hebben we tussendoor geslapen, 
dus de tijd vloog zo voorbij. We kwamen ’s avonds aan in Alibag. Dit 
is een plekje dichtbij Mumbai, aan de kust. Hier konden we na de 
drukke rondreis door India 4 dagen uitrusten. We hebben onder 
andere gehiked door de bergen, de bioscoop bezocht, voor elkaar 
gekookt en veel spelletjes met elkaar gespeeld. Wat centraal stond 
deze dagen was de voorbereiding voor de allerlaatste avond die in 
Mumbai zou plaatsvinden met alle gastfamilies en Lions die wij 
onderweg tegen waren gekomen. We hebben iedere dag in Alibag 
dansles gekregen en catwalk-les gehad. Toen de laatste dag 
aanbrak zijn we met zijn allen in de bus terug naar Mumbai gereisd, 
en hebben we daar op de plek waar we twee weken eerder samenkwamen ons afscheid 
genomen. Het was een hele leuke avond: we hadden allemaal traditionele kleding aan en 
lieten de Indische gastgezinnen zien dat wij ook wel Indisch konden dansen. Helaas was het 
voor mij als eerst tijd om te gaan, en moest ik met pijn in mijn hart afscheid nemen van de 
allerliefste, leukste en gezelligste reisgenootjes die ik me maar kon voorstellen.  
 

 
 
 

 
  



De jeugduitwisseling naar India is zeker weten aan te raden! Ik heb echter nog wel wat tips 
die handig zijn om door te lezen en eventueel mee te nemen in je keuze voor de 
bestemmingen van de jeugduitwisseling: 
 

- Het is handig om goed voorbereid te zijn op de cultuur, want naar ervaring heb ik 
vernomen dat velen een cultuurshock ervaren (denk hierbij aan heel veel troep op 
straat, gigantisch veel armoede en mensen die voortdurend contact met je zoeken).  

- Het is écht bloedheet. Dus zorg er echt voor dat je ademende kleding meeneemt! En 
een waaier kan ook niet missen in je bagage. 

- In India is het een norm dat je bedekte kleding draagt, met name als vrouw zijnde. 
Dit wordt gewaardeerd en dit is ook echt fijn voor jezelf: meiden met blote schouders 
of blote knieën worden eerder lastiggevallen door de Indische mannen!  

- Wat betreft het eten: je krijgt de gehele reis prima te eten, echter kan het wel 
verkeerd vallen bij velen. Mocht je eten in twijfel trekken, neem dan (als het mogelijk 
is) een blikje cola! Zelf heb ik weerstandspillen geslikt voor de zekerheid en ben 
ingeënt tegen buiktyfus (ik kan niet zeggen dat dat ziek worden tegenhoudt, maar ik 
heb geen buikpijn of dergelijke gehad!) 

- Betreffende water: absoluut niet uit de kraan. Verder krijg je tijdens de reis altijd 
flesjes aangeboden. Let er altijd op dat het ongebruikte flesjes zijn. 

- Als je op reis gaat: vergeet het visum niet!!  
 
 
Ik wens je heel veel succes met kiezen en daarna heel veel plezier op reis!  


