Lions uitwisseling Taiwan - Ancient Trees & Pacific Ocean
“Een reis waar je geen idee hebt wat er gebeurt en waar je heen zult gaan”
29 juli
Laat het avontuur maar weer beginnen! Ik ben erg benieuwd waar ik zal belanden en heb
daarnaast totaal geen verwachtingen. Dat zal vast wel een goede instelling zijn...
Rond 7 uur ’s ochtends sta ik al op het vliegveld. Op naar Parijs dacht ik.. Het vliegtuig
kwam al 2 uur te laat aan in Amsterdam waardoor ik in Parijs 10 minuten had om mijn
vlucht naar Taipei te halen. Dat ging natuurlijk niet. Toch wilde ik het proberen en rende ik
zo hard als ik kan zo’n kilometer naar de gate. 5 minuten voordat het vliegtuig zou
vertrekken kwam ik aan. Ze lieten mij niet naar binnen, dat snapte ik goed, maar wie niet
waagt wie niet wint dacht ik.. Ik werd naar de transfer desk gestuurd. Binnen 5 minuten
kreeg ik een nieuwe vlucht terug naar Amsterdam en vervolgens een directe vlucht naar
Taipei. Dat zou mij meer dan 7 uur vertraging opleveren. Maar ach, ik heb geen haast, het is
maar weer een ervaring zullen we zeggen. Na mijn op en neertje naar Parijs zat ik ’s avonds
rond half 9 toch echt in het vliegtuig naar Taipei! Laat het echte avontuur nu maar echt
beginnen. Ik merk dat ik moe ben en ga lekker slapen. De vlucht ging hierdoor enorm snel.
30 juli
Yes! Aangekomen in Taipei. Wie had dat nou verwacht... Helaas was ik niet helemaal
compleet aangekomen. Mijn bagage was namelijk nog in Amsterdam. In Parijs had ik
meerdere keren gevraagd of het goed zou komen met mijn bagage waarop ik meerdere
keren het antwoord “Oui!” kreeg. Ver weg had ik dit eigenlijk al wel zien aankomen. Maar
geen probleem.. ik kreeg een survival pakketje van de luchtvaartmaatschappij. De
ervaringen stapelden zich voor mijn gevoel op maar gelukkig kon ik er zelf wel hard om
blijven lachen. Na een uur van alles geregeld te hebben met een stel Belgen die hetzelfde
probleem hadden, kon ik eindelijk de metro in op naar Taipei. Ik ben iets eerder
aangekomen in Taipei omdat het anders niet lukte met de vluchten. Hierdoor ben ik 1,5e
dag alleen, maar dat zou voor mij geen probleem zijn. In de metro’s en treinen gebruiken ze
hier ook een soort OV kaart, grappig dacht ik. Daarnaast hebben ze ook een soort muntjes
voor enkele reisjes. Het gebruik van muntjes is alleen wat omslachtiger waardoor iedereen
hier met fancy Hello Kitty OV kaarten loopt.
Aangekomen in mijn hostel is het allereerst even tijd voor een douche, daarna ga ik maar
eens opzoek naar een typisch Taiwanees gerecht. Met handen en voeten probeer ik in een
eettentje uit te leggen wat ik wil eten. Uiteindelijk ga ik maar dingen aanwijzen, dat is voor
iedereen makkelijker dacht ik.. Na het eten heb ik alle night markets voor mijn gevoel al
afgestruind. Het is tijd om even lekker wat goede nachtrust te pakken.
31 juli
Uitslapen is zonde als je in zo’n land bent vind ik. Om 10 uur sta ik op straat met google maps voor me en zal ik
verschillende bezienswaardigheden bezoeken. Allereerst loop ik naar de rivier waar ik uitzicht krijg op Nieuw
Taipei terwijl ik zelf in Old Taipei sta. Het is zo rustgevend hier. Ik
voel me geen enkel moment onveilig op straat en ben erg blij dat
ik hier ben. Ik vervolg mijn weg en zie ineens “dental clinic”
staan. Ik dacht hé dat is leuk! Ik studeer zelf tandheelkunde en
ben wel erg benieuwd hoe het hier aan toe gaat. Ach, laat ik
gewoon naar binnen lopen en vragen of ik binnen mag kijken.
Nadat ik aan de receptioniste had uitgelegd dat ik graag even
wilde kijken, kwam er een tandarts 5 minuten later naar mij toe.
“Dit heeft nog nooit iemand aan ons gevraagd, maar wat een
leuk idee!” zei de tandarts. Hij legde me uit hoe het hier aan toe
ging.. ja dat was toch wel iets anders dan in Nederland. Maar wat
ben ik blij dat ik dit mocht meemaken. Natuurlijk wilde de
tandarts ook wat foto’s met mij maken. Ik zit naast hem op een
krukje als assistent. Ik vervolg mijn weg weer naar de Longshan Temple. Onderweg kom ik kinderen, markten
en scholen tegen. Het is zo’n fijn gevoel om niet te weten wat je gaat doen. Elke minuut is weer geweldig.

In de tempel zie ik mensen met houten stenen gooien, bidden en eten offeren. Ik weet niet helemaal wat er
om mij heen gebeurd. Maar goed, het ziet er indrukwekkend uit. Na het bezoek aan de tempel loop ik naar
Chiang Kai-shek-gedenkhal. Wauw, ook dit is echt prachtig! Het
laatste plan van vandaag is een 3 uur durende tour door Old
Taipei. Je kunt je aanmelden bij een vrijwilliger die je
vervolgens met een hele groep mensen rondleidt door de stad.
Wow, zo kom je echt heel veel te weten dacht ik elke keer
wanneer ik naar zijn verhalen luisterde. In de avond ging ik
samen met de mensen uit de groep eten. Na het eten was het
tijd voor nog een tempel, de Bao-an tempel. Wauw, ik denk
dat ik niet genoeg kan krijgen van tempels de aankomende
weken. Alles ziet er zo indrukwekkend uit.. Het laatste leuke
nieuwtje van vanavond, rond 22:45 kwam iemand eindelijk mijn bagage brengen. Ik voel me weer compleet..
1 augustus – gastgezin 1 Yilan
Rond 7 uur ’s ochtends loop ik naar de trein om mijn gastgezin op het vliegveld te ontmoeten.
Ik weet niet wat Azië met mij doet, maar ik heb alweer een bloedneus. Met wattenrollen in
mijn neus vervolg ik mijn weg naar het station. Ach, kan gebeuren dacht ik. Aangekomen op
het vliegveld ontmoet ik Chun Chin, mijn gastgezin zusje. Samen gaan we in de bus naar Yilan.
2 uur later komen we aan en Chun Chins moeder staat hier op ons te wachten. In Taiwan knik
je naar iemand als begroeting, een hand schudden is niet echt nodig hier. Na alle spullen bij
haar thuis afgeleverd te hebben gaan we samen lunchen. Ja dit gebeurt hier natuurlijk met
stokjes, maar ook dat kan ik ondertussen! Best wel fijn eigenlijk, je eet veel minder snel, naja
ik tenminste. Om me heen eet iedereen zo snel.. Daarnaast zijn er nog wel meer rare
gewoontes, boeren, slurpen, weglopen als je klaar bent met eten. Anders dan in Nederland
zul je denken, ja dat klopt geheel. Ik vind het allemaal maar weer een ervaring. Na de lunch
hebben we weer even ons “take a rest” momentje. Twee uur later bezoeken we een bedrijf
dat wijn produceert in Yilan Shih en drink ik mijn eerste bubble tea in mijn leven. Bubble tea is
simpel gezegd, thee met melk en wat balletjes erin. De balletjes zijn gemaakt van zetmeel en
door ze op een bepaalde manier te koken worden ze gelachtig. Wat is dit lekker zeg..
2 augustus
Ontbijten gaat hier zeker anders dan in Nederland. Rond
halfnegen ’s ochtends komt de moeder van Chun Chin mijn
kamer in met een zakje met daarin een beker soya rijst melk
en een rijstomelet. Even alleen eten op je kamer, dat is wel
even raar. Maar het eten smaakt, dat is het belangrijkste. Na
het ontbijt ga ik samen met Chun Chin aar de dierentuin
waar ze nieuwe panda’s hebben. Voor mijn gevoel stond
heel Taiwan naar die panda’s te kijken, het was zo druk.. Na
de dierentuin gingen we naar Taipei101, het hoogste
gebouw van Taipei. We hadden hier lunch. We aten
dumplings (waarom kende ik dit niet? Dit is zó lekker) en
noodles. Terwijl wij als Nederlanders gewend zijn om te
drinken bij ons eten, hebben Taiwanezen nooit zo’n dorst.
Elke keer als je kopje thee leeg is, komt er een serveerster
nieuwe thee inschenken. Voor mijn gevoel kwam ze elke 5
minuten mijn kopje weer vullen. Het maakte niet uit of het
kopje leeg was, als er een slok uit was dan werd deze slok weer aangevuld. Na de lunch beklommen we de
Elephant trail. De 500 treden waren het uitzicht zeker waard. De dag sloten we af met het eten van hot pot. Je
krijgt een pan voor je neus en kunt zelf je groenten en vlees erin koken, dit is alweer zó lekker. Het Taiwanese
eten bevalt met geweldig.

3 augustus
Chun Chin moet vandaag even op en neer naar het vliegveld om een vriendin op te halen. Ik mocht thuisblijven
maar wilde eigenlijk het liefste wat ondernemen. Daarom bracht ze mij naar de “forestry garden”. Een plek
waar vroeger een trein reed. Dit was nu omgebouwd tot een park waar je een rondje kon lopen. 3 uur later
werd ik weer opgehaald om te gaan lunchen. Na de lunch gingen we zwemmen. In Taiwan moet iedereen een
badmuts op, ook daar moest ik aan geloven. Hilarisch wat voor gewoontes ze hier af en toe hebben. In de
avond gingen we samen met Chun Chins ouders een berg beklimmen om Yilan ook een keer bij nacht te
kunnen zien. Na de tocht gingen we weer hot pot eten, lekker lekker!

4 augustus
Het is 04:30 ’s ochtends, dat betekent: tijd om de zonsopkomst te bekijken! Samen met de hele familie rijden
we naar het strand waar we het adembenemend uitzicht hebben op turtle island, een klein eiland wat tot
Taiwan behoort. Rond 06:00 bezoeken we nog een tempel en daarna beginnen we aan een wandeltocht naar
watervallen. Na 10 kilometer in de benen te hebben is het tijd voor lunch, vandaag noodles! Na de luncht gaan
we naar huis om even te slapen en in de middag bezoeken Chun Chin en ik samen een cold spring. Chun Chin
weet dat ik bubble tea heel erg lekker vind en daarom is het tijd om na de cold spring naar een bubble tea
museum te gaan!
5 augustus is het Valentijnsdag volgens de Chinese kalender, waardoor gehele bruggen worden versierd. Dus
ook dat moest ik even zien. De dag sloten we af met karaoke op straat. Wellicht ken je het uit series, maar het
is hier dus echt zo dat je overal van die grijpmachines en karaoke hokjes hebt op straat. Wat een grap..

5 augustus
Na het ontbijt was het tijd om samen met Chun Chin naar de bergen te gaan. In de
bergen gingen we naar een plek waar we zelf onze eieren, zoete aardappels en
maïskolven konden koken. Iedereen kon zo zijn eigen visnet vullen met eten. Het
duurde vervolgens ongeveer 20-30 minuten voordat alles klaar was, iets langer dan
op het fornuis dus.. Op weg naar ons volgende punt: een fietstocht langs de Donshan
river, hadden we een auto-ongelukje. De brug was zo smal dat de auto tegen de
zijkant van de brug schaafde en de rechter voorwiel vervolgens gekke geluiden aan
het maken was. Na een uur wachten kwam er een automonteur ons helpen en
bracht hij ons in een andere auto naar huis. Thuis leek het ons daarom maar een
beter idee om met de scooter op pad te gaan. We bezochten alweer een tempel, ook
deze was weer erg indrukwekkend. Rond 8 uur ’s avonds gingen we met de auto, die
toen weer kon rijden, naar een ander huis van de familie. Morgen is namelijk het
plan om naar turtle island te gaan. Het andere huis ligt daar dichterbij, dus dat leek
ons een goed plan.

6 augustus
Dit was een hele leuke dag! Vandaag gingen we naar Turtle island. Het eiland heeft deze naam gekregen door
haar vorm. Echter lijkt het eiland ook wel op een zwangere vrouw.. Op turtle island maakten we eerst beneden
een rondje. Hier was vroeger een oude legerbasis, dus overal stonden oude kanonnen. Na 1,5 uur beneden
gelopen te hebben, kon je als je dat wilde 1076 treden beklimmen naar de top van de berg. Ik wilde dat wel! Na
500 treden was Chun Chin er klaar mee en zei tegen mij dat ik wel zelf verder mocht als ik dat wilde. Het was
bloedheet maar ik wilde per se naar de top toe. Na 35 minuten was ik als tweede van iedereen boven, wauw
dit was het toch echt wel waard!
Rond 5 uur waren we weer thuis. In de avond aten we dumplings (lekker lekker!) en gingen we daarna naar een
soort hal waar men zelf garnalen kon vissen. We zaten tussen de meest fanatieke mensen die er geen genoeg
van konden krijgen. Elke minuut zag ik de garnalen door de lucht slingeren. Ook mij was het een keer gelukt..
7 augustus
Helaas alweer de laatste dag
met dit gastgezin.. Vandaag
ging ik naar Jiofen met Chun
Chin. Deze plek staat bekend
om haar winkeltjes en thee
proeverijen.
Natuurlijk
gingen wij daarom ook maar even wat thee proeven. Ook hier werd natuurlijk steeds je
thee bijgeschonken waardoor je nooit met een leeg theeglas zat. Eind van de middag keerden we weer terug
naar huis. In de avond gingen we voor de laatste keer met het hele gezin avondeten. Een Taiwanese maïssoep
en een enorme steak stonden op het menu. Ook dit was weer veel te lekker. In Nederland probeer je vaak uit
beleefdheid je bord leeg te eten maar dat is hier niet zo slim, want dan denken ze dat je niet genoeg hebt
gehad en scheppen ze nog wat extra porties voor je op. Alles is hier helaas gewoon zo lekker dan je het wil
proeven..

8 augustus – gastgezin 2 Taipei
De verschrikkelijkste nacht uit heel mijn leven... We wisten dat er een typhoon aan zat
te komen, maar helaas werd ik om 05:28 gewekt door een 20 seconde durende
aardbeving. Ik wist dat ik in de deuropening moest gaan staan omdat dit een van de
stevigste delen uit het huis zou moeten zijn. Ik verstijfde alleen geheel toen het
gebeurde. Ik wist gewoon even niet meer wat ik moest doen en werd er helemaal bang
van. Zoiets maak je normaal niet mee in Nederland (oké in Groningen wel) en daarom
is het enorm raar om dit te voelen. Ik ben nog twee uur lang wakker gebleven doordat
ik van de adrenaline kick niet meer kon slapen. Het was zeker geen pretje. De volgende
ochtend maakte de hele familie alleen maar grapjes. “Je gaat naar Taiwan en je maakt
zowel een typhoon als aardbeving mee, het kan toch niet beter?” Wat moeder natuur
allemaal wel niet kan dacht ik..
Rond 14:30 kwam mijn tweede gastgezin mij ophalen in Yilan. Het was weer tijd voor
een nieuw avontuur.. Na al mijn spullen weer in het nieuwe huis afgeleverd te hebben,
gingen we naar een sushi mall waar je eten in treintjes naar je toe werd gebracht.
Zoiets had ik nog nooit gezien. Na het eten bracht Jayce, de moeder van het gastgezin
mij naar een haarsalon. Hier werden er enorm veel verschillende shampoos in mijn
haar gedaan en vervolgens uitgewassen.
9 augustus

Vandaag gaan we richting het zuiden van Taiwan! Terwijl we drie uur in de auto zitten en typhoon Lekima om
ons heen stormt, proberen we langzaam verder te vluchten naar het zuiden om het mooie weer op te zoeken.
Het gastgezin waar ik nu in zit bestaat uit 5 mensen: een tweeling (Erik en Jason), de oudere broer (Stefan) en
de ouders. Joyce, de moeder van het stel, kan een paar woorden Engels. Ik krijg daarom ook vaak de volgende
vragen: eat? tired? toilet? en ga zo maar door. Ik kan er wel om lachen hoe lastig het is om soms te
communiceren met anderen. Na 3 uur zijn we eindelijk aangekomen in ons hotel. We slapen met z’n allen op
een kamer op de 21e verdieping. Ik had toch liever op de 1e verdieping geslapen als ik weer denk aan de
mogelijkheid tot nieuwe aardbevingen.. We bezoeken een museum over het ontstaan van de mens. Helaas is
alles in het Chinees dus begrijp ik er vrij weinig van. Gelukkig kunnen mijn ogen er zelf een verhaal
van maken..
In de avond eten we in een mall met allerlei typische Taiwanese gerechten. Ook bubble tea zou
hier uitgevonden moeten zijn. Dus ook dat drinken we weer. Nadat we ons weer helemaal rond
hebben gegeten lopen we nog enkele rondjes buiten. Het stormt, het waait, het regent en het
enige wat we willen is dat typhoon Lekima zo snel mogelijk uit Taiwan vertrekt.
10 augustus
Ik heb het gevoel dat ik tien keer zoveel drink als iedereen hier. We zijn weer in een
café en beginnen aan een thee proeverij. Elke 10 minuten komt er weer een
serveerster mijn kopje bijschenken. De hele tafel moet steeds lachen omdat ik zo snel
mijn kopje thee leeg kan drinken.
De zus van Joyce, mijn gastgezin moeder, komt samen met haar dochter naar ons toe.
We bezoeken met z’n allen het museum of arts. Na enkele uren doorgebracht te
hebben in dit museum, gingen we naar de rainbow village. Een enorm kleurrijke buurt
die geschilderd is door een persoon. Het ziet er vrolijk uit en ook de zon schijnt weer,
beter kon niet. Na het bezoek aan de rainbow village gaan we op bezoek bij de andere
zus van Joyce. We verblijven twee dagen bij deze familie. Ook dit gezin bestaat alleen
uit drie jongens waardoor ik de aankomende dagen omringd ben door mannen. De
kinderen proberen Engelse woorden met mij uit te wisselen, ik moet er soms erg om
lachen. “Hello my name is....”, “What do you want?”, “I’m ... years old”, “Do you like
this?” en ga zo maar door. Taiwanezen zijn erg bescheiden en durven geen Engels te
praten omdat ze denken dat ze het niet goed kunnen. Ik probeer ze steeds te
overtuigen dat het goed is om te oefenen, maar alleen dit werkt bij mijn broertje
Stefan. We eten vandaag aan een hele grote ronde tafel waarbij het bovenste stuk ook rondjes kan draaien.
Hierdoor hoef je niet over de tafel te hangen, maar kun je zelf de tafel ronddraaien om iets te pakken wat je
wilt eten. Het is ideaal! Na een uur hebben wee ongeveer weer alles geproefd. Ik zit zo mega vol elke dag. Dat
maakt hier zeker niet uit, want een uur na het avondeten ga je gewoon weer barbecueën. Ik
moet zo vaak lachen wat hier steeds gebeurt, ik weet namelijk nooit echt wat ik ga doen.
11 augustus
We beginnen de dag weer met een typisch Taiwanees ontbijt uit de regio. Het is iets met
noodles, dat is het enige wat ik weet. Lekker is het wel. Op een gegeven moment raak je in Azië
semi gewend aan rijst/noodles eten in de ochtend. Of ik dit een jaar vol zou kunnen houden,
nee denk het niet. Dat komt vooral door de grote hoeveelheden die hier in de ochtend worden
gegeten. Na het ontbijt bezoeken we de Chihkan toren, een toren gebouwd door een
Nederlander in Tainan. Daarom moesten we er natuurlijke even heen. Er zijn vaak
gelegenheden om wensen te doen in Taiwan. Je kunt op een briefje of stukje hout schrijven
waar je voor wenst en dit kun je vervolgens in een soort wensboom ophangen. Het is daarbij
natuurlijk niet de bedoeling dat je de wensen van elkaar leest.
Vervolgens bezoeken we fort Zeelandia, dit is weer een stukje geschiedenis. Ik vind
het interessant om terug te zien wat voor invloeden Nederland op Taiwan heeft
uitgeoefend.
We eindigen de dag weer met avondeten en natuurlijk een barbecue die één uur na
het avondeten alweer plaatsvindt.

Er is nog een belangrijk ding wat je moet weten voordat je naar Taiwan gaat. Af een
toe stinkt het weleens enorm in een restaurant. Je hebt waarschijnlijk geen idee waar het

vandaan komt en je denkt hoogstwaarschijnlijk uit de wc. Een beetje de geur van riolering. Misschien word je
ook wel een beetje bang dat jij hier eet en het tegelijkertijd zo erg stinkt. Het is geen riolering, maar stinky tofu.
Tofu dat gewoon enorm erg stinkt. Als je het eet, proef je geen stank gelukkig, maar nog steeds ben ik geen
groot fan.
12 augustus
Het is vandaag helaas weer de hoogste tijd om terug te rijden naar
Taipei. We doen er zo’n 3,5 uur over. Na de lange rit was het tijd voor
een voetmassage. Een massage waar je emoties continue
veranderen. Op een gegeven moment voelt het fijn, op een ander
moment kriebelt het veel te erg en weer op een ander moment heb
je gewoon pijn. Het is een rare manier van masseren maar achteraf
wel fijn. Na de massage gingen we alweer snel naar de haarsalon
waar de volgende “hair therapy” op ons stond te wachten. Er werden
weer verschillende shampoos in mijn haar gesmeerd en uiteindelijk
uitgewassen. Na alle schoonheidsbehandelingen gingen wee naar een
restaurant waar we hot pot aten met de Lions van Joyce.
13 augustus
De tijd vliegt weer razend snel. Over twee dagen begint het kamp alweer en zal ik alle mensen
ontmoeten die deze uitwisseling ook doen. Het was bloedheet vandaag. We hebben even snel
de hot spring valley bezocht, dit was super mooi, alleen kon je jezelf daarna wel uitwringen. Na
het bekijken van deze adembenemende natuur gingen we met de Lionsclub naar het Ronald Mc
Donald house. Zo kon je zien hoe zieke kinderen met families werden ontvangen. De tijd vloog
voorbij vandaag. De rondleidingen waren helaas allemaal in het Chinees dus daar verstond ik vrij
weinig van. Ik heb wel het gevoel dat ik steeds meer woorden herken. We sloten de avond af
met Thais eten, dat is weer even wat anders. Veel pittiger maar super lekker. Ik ben zo dol op
Aziatisch eten, ik denk dat ik het uiteindelijk weer ga missen.
14 augustus
Helaas alweer de allerlaatste volledige dag in het tweede gastgezin. We bezoeken voor de
verandering nog een tempel. Ik word tempels gelukkig nooit zat want elke tempel is weer
anders. Dit was een hele grote, super mooie tempel. Stefan heeft mij leren bidden zodat ik in
het vervolg als ik in een tempel kom ook mee kan doen met de tradities. Ik vind het bijzonder
om te zien wat voor gewoontes men hier heeft. Bidden kan namelijk op heel veel manieren.
De ene keer zie ik iemand eten offeren, de andere keer zie ik iemand biljetten verbranden en
weer een andere keer zie ik iemand houten blokjes op de grond gooien. Je zou hier makkelijk
een dag mensen kunnen observeren. Het is zo indrukwekkend.
Vervolgens ging het nichtje van Stefan ook mee met de rest van de familie naar de Lin Family
Abode en Garden. Een soort super grote botanische tuin die vroeger van familie Lin was. Hier
kwamen veel mensen om trouwfoto’s te maken.
We sloten de allerlaatste dag af met een bezoek aan het Barbapapa museum en natuurlijk
met het eten van hot pot. Ik ga dit zo erg missen in Nederland.

15-23 augustus – het kamp
In het kamp zaten we voornamelijk in de bus omdat je natuurlijk een grote groep moet
vervoeren. De groep bestaat uit 18 deelnemers uit 13 verschillende landen: Nederland,
Zweden, Polen, Litouwen, Tsjechië, Slowakije, Engeland, Amerika, Duitsland, Hongarije,
Zwitserland, Italië en Israël.
15 augustus
De eerste dag hadden we een kalligrafie les, dan ontdek je pas echt hoe lastig de Chinese
taal is. In de avond was er een barbecue om elkaar beter te leren kennen en een
openingsceremonie georganiseerd door de Lions uit Yilan.
16 augustus
De tweede dag reden we naar Nan-ao township. We stonden in the middle of
nowhere op een berg met een prachtig uitzichtspunt en eindelijk 20 graden! Dus
lekker verkoelend. Vervolgens gingen we verschillende soortene azijn proeven en
minigolf spelen. Minigolf liep helaas niet zo goed af want een Lionslid sloeg
perongeluk zijn stick tegen de wang van een Duits meisje. Hierdoor werd er snel
een bezoek gebracht aan het ziekenhuis. In de avond hadden we na alle ellendee
gelukkig wel avondeten met z’n allen.
17 augustus
Een geweldige dag was dit! We gingen thee plukken in outfit voor 15 minuten. Men
doet dit zo kort omdat het anders veel te warm is en je het amper overleeft.
Vervolgens gingen we de thee ook zelf fermenteren en uiteindelijk konden we het in
zakjes mee naar huis nemen. We bezochten vervolgens weer twee tempels, leerden
schieten met geweren en aten steak in de avond.
18 augustus
Het weer is hier zo raar. De hele ochtend hadden we gesurfd, wauw wat is dat lastig!
De zon scheen enorm veel en je merkte gewoon niet dat je aan het verbranden was.
Echter, toen we rond 14:00 gingen lunchen, kwamen er ineens stortbuien tevoorschijn.
We moesten hierdoor het programma aanpassen en gingen zelf dumplings maken in
ons verblijf in Yilan.
19 augustus
Vandaag bezochten we allereerst het national center for
traditional arts. Ik vond het niet geweldig. Er was een
simulator die aardbevingen nabootste en dit deed me
alleen maar denken aan de verschrikkelijke ervaring die
ik eerdere had gehad.
Verder keken we in de middag hoe Whiskey werd
gemaakt en werden in de avond de landenpresentaties
gehouden.
20 augustus
Een leuk dagje de natuur in! Vandaag gingen we met de bus naar Hualien. We zaten
vier uur in de bus heen en vier uur in de bus terug. Gelukkig bezit elke bus zowat
microfoons en organiseerden we zo onze eigen karaoke. Hilarisch en tijdsrovend was
dit.
Het national park Taroko is de hoofdbezienswaardigheid in Hualien. We konden hier
zelfs in helderblauw water zwemmen. Het was echt een
prachtig park.
In de avond aten we weer hot pot en kwam mijn
allereerste gastgezin zusje op bezoek. Super
leuk om daar nog veel contact mee te hebben.

21 augustus
In de ochtend bezochten wee heet strand. Het was weer raar weer. De hele ochtend
scheen namelijk de zon en in de middag kwam het weer met bakken uit de hemel. We
moesten hier een formulier ondertekenen om ook buiten bepaalde lijnen te kunnen
zwemmen.
De zee was totaal niet wild, dus dit was voor velen maar een groot raadsel. Op dit strand
stonden allemaal zandkastelen die mensen hadden gebouwd, ik heb nog nooit zoveel
mooie kunstwerken op het strand gezien.
Nadat we het strand hadden bezocht gingen we naar Shifen om luchtballonnen met
wensen de lucht in te laten gaan. Vervolgens bezochten we watervallen en een cat
village. We aten ’s avonds op de night market.
22 augustus
Alweer bijna de laatste dag.. Vandaag bezochten we ‘The National Palace’ vol schilderijen,
beelden en geschiedenis. Na 3 uurtjes reden we verder met de bus naar het district ‘Bali’.
Hier gingen we met de boot naar de overkant van de rivier om te gaan fietsen bij de Bali
left bank bicycle lane. Na 2 uurtjes fietsen in een 4
persoonsfiets waren we natuurlijk weer helemaal
bezweet. In de avond gingen we naar de Shilin night
market om onder andere dumplings te eten.
23 augustus
De allerlaatste dag alweer.. Vandaag kregen we tot
19:00 vrije tijd en ging ik met 4 andere meiden een
gondel in om een tempel te bezoeken en te genieten
van de natuur. Om 19:00 spraken we met de hele
groep af bij Taipei101 en gingen we met een lift naar
de top. Helaas was het kamp daarna praktisch
afgelopen en moesten we beginnen met onze spullen

te pakken.

