
Youth Exchange Lions - Campo Amicizia E. Cesarotti, 2019 

Afgelopen zomer ben in drie weken naar Italië geweest, waarvan 1 week in Sardinië en 2 weken in 
en rond Rome.

De eerste week in Sardinië heb in gespendeerd in een host family, samen met een andere 
exchange uit Amerika, Sara. Voorafgaande aan de exchange had ik al contact gehad met zowel 
mijn host family als Sara. Het is altijd goed om vooraf al enig contact met je host family/ sister/ 
brother the hebben, om de eerste ontmoeting iets soepeler te laten verlopen. 


Mijn host sister en ik zaten bij een heel lief, oud koppel in huis. Zij hebben ons de tijd van ons 
leven bezorgd, waarbij we veel mooi stranden en steden hebben bezocht. Ze wonen in Alghero, 
een stat niet ver verwijderd van de mooiste Bounty stranden van Italië. 

Niet alleen vanwege hun leeftijd, maar ook vanwege de extreme hitte, deden we vaak rusting aan 
tussen 12:00 en 16:00 uur. Uitbuiken en slapen, niet veel. 


Waar Sicilië echt een visland is, wordt er in Sardinië veel vlees gegeten. Heel veel grote 
maaltijden, 3 keer per dag, veelal bestaande uit pasta. Het is niet je gemiddelde Grand’Italia 
pasta, dus zeker genieten!


De zonsondergangen zijn op zich alleen al een trip waard. Onze host family heeft ons naar veel 
verborgen stranden meegenomen, waar we met ons allen de lucht roze/ oranje zagen kleuren.


We hebben 1308 treden beklommen om een rondleiding te krijgen in een immense zoutgrot. 
Naderhand hebben we genoeg verse gelato gegeten of af te koelen van alle treden. 


We hebben een zeer mooie vlindertuin bezocht, waar een zoutwaterzwembad bij lag. Echt een 
magische combinatie! Er wordt dagelijks ook veel fruit gegeten. Denk watermeloen, appels, 
nectarines, alle vruchten die veel water bevatten die je goed hydrateren op dagen waar de 
temperatuur gemiddeld 38 graden is. 


De zoon van het oude kopel heeft ons ook meegenomen naar veel mooie, traditionele restaurants 
en barretjes, iets wat misschien niet zo gezellig was geweest met de ouders die meestal al vroeg 
in bed lagen. 


Om onze dankbaarheid te tonen voor de geweldige gastvrijheid, hadden we een pannenkoeken 
(American en Dutch) avond georganiseerd met alle presentjes die we vanuit huis hadden 
meegebracht. De blije gezichten spraken boekdelen, een mooie afsluiter van een geweldige 
homestay.


Sara en ik vlogen samen naar Rome, waar we opgepikt werden door de kampleiders. Je zult 
merken dat in het begin iedereen meestal nieuwsgierig is, maar nog wel wat terughoudend. Wees 
open en aardig en je zult de tijd van je leven hebben.


Voor dit kamp hadden we een vrij kleine groep, maar dat maakte het rijden met twee mini vans 
heel veel makkelijker en gezelliger.

De accommodatie van het kamp was in een prachtig hotel (ja, met zwembad). Prima 
voorzieningen met heerlijk ontbijt en avondeten. Om het hotel stond een gate, wat je zeker wat 
extra veiligheid gaf in het altijd drukke Rome.


Met het kamp hebben we immens veel gezien en gedaan in Rome zelf, waarbij we meestal de 
metro pakten om op bestemming te komen. Neem goede schoenen/ slippers mee, maar vergeet 
ook zeker niet lange broeken en/of rokken mee te nemen. Er zijn kledingvoorschriften in 
kathedralen/ kerken/ musea!

De Trevi fontein, Spanisch steps, Pantheon, het Colosseum en het Vaticaan zijn een aantal van de 
bezienswaardigheden die we hebben bezocht. Stuk voor stuk prachtig!




We hebben ook dagen gehad waarbij we iets rustiger aan deden. Deze dagen werden gevuld met 
o.a. schilder workshops, rugby en zwemmen. Deze tijd was heerlijk, vooral omdat ik onderschat 
had hoe intens de stadsbezichtigingen waren.  


De landpresentaties hebben we in drie uur weten te presenteren, iets waar normaal gesproken 
heel veel meer tijd aan wordt besteed. Sommige presentaties werden gehouden in de vorm van 
een korte film of quiz, iets wat de aandacht zeker trekt. Neem altijd genoeg pinnetjes, vlaggetjes, 
souvenirs en snoep/ koek mee, niemand kan er genoeg van krijgen!

Ik heb de presentatie gebruikt om te laten zien hoe trots ik ben op ons land, maar ik was ook 
zeker geïnspireerd door de verhalen van anderen. 


Rondom Rome hebben we ook nog veel mooie plaatsten bezocht. In Gaeta zijn we gaan zijlen, in 
Formia hebben we prachtig geluncht in Villa D’Este, we zijn gaan raften in Vallo di Nera en we 
hebben een super coole jungle wandeling gemaakt in Tuscia. Daarnaast hebben we veel lokaal 
gegeten, iets waar Italië uitermate geschikt voor is. 


Hier en daar hebben we nog een paar vlaggen ceremonie’s gehad, maar deze vielen qua grote en 
duur erg mee. De Lions zijn altijd trots wanneer ze een grote groep uitwisseling studenten hebben 
en dit wordt vaak uitbundig gevierd, bij dit kamp was het niet zo extreem. Misschien wel prettig 
voor degene die niet graag in de spotlights staan. 


We hebben tijden het kamp extreem veel plezier gehad, nieuwe dingen ontdekt en er zijn 
prachtige vriendschappen ontstaan. Deel je trots, ervaring en verhalen, want een Lions Exchange 
is iets wat veel goeds doet. 

Mijn dank aan alle organisaties en gastgezinnen en natuurlijk fellow-students voor dit 
onvergetelijke avontuur!


Fabienne





