Kjære Lions,
Jeg hadde en veldig fin og lærerrik tur til Belgia. Når jeg ankom Belgia ble jeg og en til
utvekslingsstuden fra Danmark hentet av vertsfamilien vår. De var utrolig snille, og vi
hadde et fullstappet program. Jeg følte meg som hjemme fra dag 1, men det store huset
med alle etasjene var uvant. Vertsfamilien hadde lyst til å vise oss absolutt alt som var
fint og spesielt med Belgia. Den første uka gikk veldig fort, og vi opplevde og lærte veldig
mye.
Vi bodde i Anwerpen, og var på en guidet tur i Antwerpen og på flere museumer der, og
selvfølgelig på et bryggeri, der vi fikk testet flere ulike typer belgisk øl. Vi besøkte også
Knokke, Bruges og Ghent, hvor vi også opplevde mye, som for eksempel: Museumer,
strandlivet, shopping, og flere guidet turer. Vertssøsteren vår tok oss med på bbq med
sine venner, og vi fikk også være med vertsbror å møte hans venner. Takket være
vertsfamilien føler jeg at jeg har fått opplevd mye av Belgia, og jeg blir definitivt å dra dit
igjen.
Etter en uke hos vertsfamilien stod to uker i camp for tur. Det var kjempetrist å dra fra
dem, men humøret løftet seg raskt da vi fikk møte resten av gjengen. I camp bodde vi 4
stk på hvert rom, og jeg var veldig heldig med mine romkamerater, og kom godt overens
med de. Alle på campen var veldig hyggelige og snille, og jeg har kontakt med flere av de
enda, og kommer nok til å holde kontakten.
Dagene på camp gikk også veldig fort da det også var et fullstappet program der. Vi sto
opp tidlig hver dag og var sent i seng. En av dagene hadde vi besøk av et gjeng med
ungdommer, og gjorde flere ulike aktiviteter. Noe som var vanskelig da de kun snakket
fransk, men vi fikk det til. Denne dagen avsluttet vi med badeland. Vi var ved en innsjø
en annen dag hvor vi hadde flere aktiviteter på stranden, og avsluttet dagen med
guvernøren av Lions Belgia. Vi var også på en helgetur til Luxembourg. På Belgias
nasjonaldag dro vi til Brussel. Det var veldig interessant å se hvordan de feirer i
motsetning til oss.
Mine favorittdager på camp var når vi fikk være en hel dag i Walibi fornøyelsespark og
når vi reiste til en strand, hvor et Lions distrikt hadde ansvaret for aktivitetene. Da
hadde vi leker og konkurranser på stranden, og etterpå fikk vi surfe og prøve
bodyboard. Det var kjempegøy! Jeg satte stor pris på sekken og jakken jeg fikk fra Lions,
og det var utrolig bra og ha de på alle utfluktene og med det varierende været.
Tusen takk for denne utrolige opplevelsen jeg har vært kjempeheldig å fått. Min reise til
Belgia var så utrolig lærerrik og morsom, og jeg er veldig takknemlig fort at jeg fikk
muligheten til dette. Jeg kommer hjem igjen med mange nye opplevelser og erfaringer,
sett og opplevd utrolig mye, og blitt kjent med mange nye og forskjellige mennesker og
kulturer. Dette utvekslingsprogrammet er noe jeg vil anbefale til andre på det sterkeste,
for jeg har hatt det utrolig gøy, og vil absolutt gjøre det igjen om jeg får muligheten.
Mvh.
Benedikte Asbjørnsen

