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UITWISSELING Lions Club laat buitenlandse jeugd kennismaken met Nederland

Cursus cultuur voor welpen
Tien dagen lang is de Sint Jozefhoeve in Weert de uitvalsbasis van 24 buitenlandse jongeren.
Via de Lions Clubs Echt, Helden, Heythuysen-Leudal, Roermond, Venlo en Weert maken zij kennis met
de Nederlandse cultuur, maar vooral ook met elkaars gebruiken.
door Bas Dingemanse foto’s John Peters

Wie: Hereza Ardhitya
Land: Indonesië
Leeftijd: 20

H

ij zag met zijn reis naar Nederland een grote
droom in vervulling gaan en nu wil Hereza
meer. „Ik ben gek op Nederland en heb het
land altijd al eens willen bezoeken. En nu ik er
ben, weet ik dat ik er ook wil wonen in de toekomst. Het
liefste in Den Haag, want daar woont mijn oom ook. Hij
werkt in de ICT, die kant wil ik ook op. Ik maak nu al eigen servers en ga ook een studie volgen in die richting. En
daarna naar Nederland. Het leven in Indonesie is niet
slecht hoor. Ik heb er genoeg kansen op de arbeidsmarkt.
Maar als ICT’er kun je eigenlijk overal ter wereld werken
en ik wil mezelf ontwikkelen. Uiteindelijk wil ik de beste
worden in mijn vakgebied, door een besturingssysteem als
Windows te ontwikkelen. Voor minder doe ik het niet. Ik
hoef niet voor een bedrijf als Apple te werken als één van
de honderd medewerkers.”

Wie: Beatrice Paoletti
Land: Italië
Leeftijd: 17

Z

e is gek op shoppen en lekker eten. Beatrice
wijkt daarmee niet af van de gemiddelde Italiaanse vrouw. „Maar ons land is hard geraakt
door de financiële crisis. Waar we drie jaar geleden met vriendinnen een pizza in een restaurant aten, nemen we die nu mee naar huis. Scheelt toch een paar euro.
Met de tijd leer ik het geld beter op waarde te schatten.
Het liefst zou ik elke dag gaan winkelen, maar nu kan ik
dat alleen doen als ik geld heb gekregen met de feestdagen.
Dat is niet erg, want daardoor is het nog speciaal om iets
nieuws te kopen. Als ik klaar ben met school, wil ik de politiek in. Mijn land is doordrenkt van de corruptie. Echt
waar, Italië is zo’n fantastisch land. Maar de huidige leiders
weten het gewoon niet te verkopen. Dat wil ik wel doen.
Ik wil laten zien dat mensen trots mogen zijn op Italië. Zo
ambitieus ben ik wel.”

Wie: Hákon Hardarson
Land: IJsland
Leeftijd: 19

H

ákon woont in IJsland, het land van misschien
wel de meest opzienbarende bankencrisis uit
de Europese historie. „Toen ik jonger was,
kreeg ik dat niet zo bewust mee. Nu besef ik
goed dat ik de rest van mijn leven moet betalen voor de
fouten die anderen in het verleden hebben gemaakt. We
betalen erg veel belasting in IJsland. Maar vrijwel iedereen
heeft werk. Ik heb begrepen dat het aantal werklozen in
Nederland veel hoger is. Maar ik weet niet wat ik daarvan
moet denken. Als ik werk nodig heb, dan vind ik werk. In
zo’n situatie mag je niet te kieskeurig zijn. Als ik een baan
kan krijgen bij de plaatselijke groenteboer, dan neem ik
die. En dan werk ik keihard om eventueel te groeien. Zo
hebben mijn ouders me dat geleerd. We hebben niet gigantisch veel geld thuis, maar daar hoor je niemand over klagen. Ik ben gelukkig.”

