
Lions Youth Exchange Mexico  
 
Dit jaar mocht ik namens de Lions op exchange naar Mexico. Wat 
een toffe ervaring! Mexico lijkt op geen enkel vlak op Nederland. 
De natuur en cultuur zijn totaal anders en juist dat maakte deze 
reis zo bijzonder. In dit verslag wil ik graag mijn ervaring delen 
en jullie nieuwsgierig maken naar dit bijzondere land. 
 
Na mijn goede ervaring van mijn exchange naar Australië besloot 
ik me dit jaar weer op te geven. Dit keer wilde ik iets heel anders 
en was dan ook erg blij toen ik hoorde dat ik voor Mexico was 
ingeloot.   
 
De reis naar Mexico duurde drie weken. De eerste week begon 
in Huatulco. Ik vloog samen met een meisje uit Nederland 
richting Mexico-City en vloog vervolgens met iemand van het 
kamp richting het kleine vliegveld in Huatulco. Dit was al een 
ervaring op zich. Vanuit het vliegtuig kon je de prachtige natuur 
al van bovenaf bekijken. Eenmaal aangekomen werden we warm 
onthaald. In de week die volgde lieten ze ons (mijn Spaanse 
hostsister en ik) alles zien in de buurt van Huatulco. We hebben 
onder andere watervallen en stadjes bezocht. Huatulco ligt aan 
de oceaan en heeft dus ook prachtige stranden. Met het groepje 
dat in Huatulco verbleef hebben we een boottocht gemaakt 
langs de eilanden. Vanaf de boot hebben we ook schildpadden 
kunnen spotten.  
 
Met name het eten was een cultuurshock. Er is niets wat lijkt op 
Europees voedsel, maar dit maakte het ook juist leuk. Ze vonden 
het ook erg leuk om ons alles te laten proeven (alles zonder al te 
veel chili dan;)). Er is geen dag voorbijgegaan dat er geen 
tortilla’s werden gegeten. Van het bier tot aan de kindersnoepjes 
in alles zit chili, dat was wel even wennen. Het was ook even 
wennen dat mensen geen klok kennen. Kom je 
altijd te laat dan is Mexico dus ook een goede 
keuze.  
 
Met een klein taxibusje zijn we met het 
groepje dat in Huatulco zat naar Oaxaca 
gereden. Wat een prachtige stad! Het heeft 
wat meer te bieden dan Huatulco. We hadden 
geluk dat we er zaten tijden de guelaguetza. 
Dit is een jaarlijkse feestmaand, waar het 
draait om de tradities en cultuur van de 
provincie. We kregen traditionele kleding aan 
en hebben een hoop shows bezocht onder 
andere een musical en een dansshow. Waar 



we in Huatulco vooral de natuur te zien kregen was 
het hier juist de cultuur. Zo hebben we ook een 
quinceanera bezocht, dit is een verjaardag van een 
meisje dat vijftien wordt. Hier wordt vanaf de 
geboorte voor gespaard en doet je dan ook meer 
denken aan een bruiloft.  
 
De week die daarop volgde was het kamp. Het kamp 
vond plaats in Tuxtla, maar eigenlijk zijn we door de 
hele provincie gereisd. De eerste dag deden we met 
de campers die vroeg aankwamen een boottocht, 
waar we gewoon wilde krokodillen hebben gespot. 
Dit was een goed begin van een onvergetelijke week. 
De dagen daarna hebben we veel ondernomen. Bij de 
lokale Lionsclub hebben we geleerd om taco’s te 
maken en hebben ze ons wat danspasje aan proberen 
te leren. Al erg leuk, maar voor de echt grote dingen 
moesten we wat verder reizen. Zo zijn we met de bus 
richting de grens met Guatemala gereden. De 
grootste activiteit van het kamp was zonder twijfel 
het bezoek aan de jungle. Met een grote bus reden 
we richting het onbewoonde gebied. Toen we 
aankwamen was het al donker, maar we mochten 
alsnog een kleine wandeling door de natuur maken. 
In de ochtend zagen we pas echt goed dat ons verblijf 
omringt was met jungle, ontzettend gaaf natuurlijk. 
De activiteit die voor in de jungle op het programma 
stond was raften. Met de hele groep zijn we in de 
rivier die door de jungle liep gaan raften. De terugweg 
deden we dezelfde route nog een keer maar dit keer 
hikend door de natuur. Naast de activiteiten in het 
kamp is het kamp vooral leuk omdat je al je 
medecampers ontmoet uit allerlei verschillende 
landen. Je bent aan het eind van je reis verzekerd van 
nieuwe vriendschappen.  
 
Mexico is een land dat ik zeker zou aanraden als 
exchange. Met name als je echt eens een andere 
cultuur wilt zien. Een woordje Spaans zou handig zijn, 
maar is zeker niet noodzakelijk. Het toffe aan de reis 
is dat je op veel verschillende plekken komt en 
daardoor in een korte tijd veel van het land en de 
cultuur kunt zien. Al met al een hele toffe reis! 
 
 
 


