
   

                      

Lions internationale jeugduitwisseling Oostenrijk  
 
Reisverslag 
Afgelopen zomer nam ik (Julia, 17 jaar) deel aan de Lions jeugduitwisseling en ben ik drie 
weken naar Oostenrijk geweest. Dit is mijn verslag van deze bijzondere ervaring. Het was de 
eerste keer dat ik deelnam aan de Lions jeugduitwisseling.  
 
Het gastgezin 
Op 6 juli vertrok ik met de trein richting Wenen, waar mijn gastgezin me opwachtte. Het 
waren heel aardige mensen en toen ik aankwam op de eerste avond hebben we een korte 
wandeling door Wenen gemaakt. Mijn gastgezin woonde aan de rand van Wenen en samen 
met andere gastgezinnen was er een programma voor de week voor ons opgesteld. Op de 
eerste dag was er een welkomstfeestje bij een van de andere gastgezinnen. Daar ontmoette 
ik ook hun gastkinderen met wie ik later naar hetzelfde internationale kamp zou gaan. Zij 
kwamen uit Finland, Italië en Noorwegen. We hebben samen veel uitstapjes gemaakt en veel 
van Oostenrijk gezien. Zo zijn we naar een chocolademuseum geweest, hebben we het 
zuiden van Oostenrijk bezocht, we zijn een dagje naar Salzburg gegaan en we hebben zelf op 
de laatste avond bij een van de gastgezinnen typisch Oostenrijkse gerechten klaargemaakt.  
 

Afbeelding 1  
Zelfgemaakte Apfelstrudel, een Oostenrijks gebakje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Afbeelding 2  
Ook hebben een 
avondwandeling 
door Wenen 
gemaakt en we 
hebben Graz 
bezocht. Het was een 
heel leuke week 
waarin ik veel heb 
geleerd over 
Oostenrijk en veel 
nieuwe mensen heb 
ontmoet.  
 
 
 
 
 

 
Het kamp  
Op 13 juli bracht een van de gastgezinnen ons naar het internationale jeugdkamp. Het kamp 
was in Neusiedl am See, een klein plaatsje dat aan een groot meer ligt. In totaal waren we 
met 30 mensen uit verschillende landen. Wij waren een van de eersten die aankwamen. Er 
waren kennismakingsspelletjes bedacht door de leiding van het kamp. In het begin was het 
wel even wennen voor iedereen, maar daarna hadden we het erg leuk met elkaar. We 
hadden een leuk en goed gevuld programma, maar we hadden ook veel vrije tijd in het 
kamp. Dat was wel fijn, want dan had je veel tijd om met elkaar te praten of iets anders te 
doen. Tijdens onze vrije tijd speelden we vaak buiten volleybal met de hele groep of 
kaartspelletjes. Het was erg interessant om met elkaar te praten over ons dagelijks leven, 
hobby's, en over andere interesses. Op de eerste dag van het kamp hebben we een aantal 
toeristische plekken in Wenen bezocht, zoals Schönbrunn en daarna hebben we geluncht in 
een restaurant in Wenen.  
 
Wenen 
Op de tweede dag hebben we een fietstocht gemaakt langs het meer. We hebben meerdere 
keren Wenen bezocht en we zijn daar ook naar Prater gegaan, een groot reuzenrad midden 
in Wenen. Dat was best hoog, maar je had wel een prachtig uitzicht over de oude binnenstad 
van Wenen.  



   

 
Afbeelding 3 en 4 - Het reuzenrad en het uitzicht  
 
Het was een heel actief programma, zo hebben we bijvoorbeeld ook een wandeling gemaakt 
op de Schneeberg, de hoogste berg van Neder-Oostenrijk. Je had een prachtig uitzicht op de 
top van de berg. Daarna waren we erg moe en in de bus viel iedereen in slaap.  
 

 
Afbeelding 5 en 6 - Het uitzicht op de Schneeberg en onze beklimming naar de top van de berg  
 
Landenpresentatie 
De volgende dag moesten we alles klaarmaken voor de landenpresentatie diezelfde avond. 
Alle gastgezinnen waren uitgenodigd om te komen kijken, maar ook leden van de regionale 
Lionsclub. Iedereen gaf een korte presentatie waarin hij/zij iets vertelde over zijn of land en 
cultuur. Het was erg leuk om de presentaties van iedereen te horen, maar ook om zelf een 
presentatie te geven. Iedereen was erg geïnteresseerd in wat je te vertellen had.  



   

 

 
Afbeelding 7  
Een groepsfoto die is gemaakt na de Nations Evening  
 
Ook hebben gevlogen met een motorvliegtuigje. Dat vond ik erg spannend, maar het was 
heel gaaf. 
 
Op de laatste avond was er een afsluitfeest en 's nachts bleef iedereen wakker tot de eerste 
personen met het vliegtuig vertrokken. Het afscheid nemen van iedereen was het moeilijkst. 
Ik werd als enige naar het station gebracht, de anderen gingen met het vliegtuig. Toen ben ik 
weer terug vertrokken en 's avonds laat kwam ik weer aan in Nederland. 
 
Al met al was het een ontzettend leuk en speciaal om dit mee te mogen maken. Ik heb veel 
nieuwe, aardige mensen ontmoet en er bijzondere internationale vriendschappen aan 
overgehouden. Het was een onvergetelijke ervaring waarin ik veel heb geleerd over de 
cultuur van Oostenrijk, het dagelijks leven van de mensen daar en de jongeren in het kamp.  
 



   

Afbeelding 8  
Een groepsfoto met alle mensen in het kamp, nadat we een workshop djembé spelen hadden 
gekregen.  
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