#Throwback, mijn eerste reis met de European
Charter.
Het begin – Een nieuw avontuur dat werd mijn trip naar Samuel in Portugal. Middenin mijn
enthousiasme besloot ik mee te doen en te gaan reizen met de European Charter.
De reis – Eenmaal aangekomen bij Eindhoven airport kwamen de spanningen weer naar boven: daar
ging ik dan helemaal alleen, zonder ouders, vriend of vriendinnen, samen met mijn reisgenoot en
vliegangst.. Na ongeveer drie uur stil te hebben gezeten was daar de landing, we waren er, mijn
avontuur kon beginnen. Op het vliegveld kwamen we vrij snel een aantal andere reisgenoten uit
verschillende delen van Europa tegen, er ontstond gelijk een ontspannende en vertrouwelijke sfeer.
Ontmoeting met het gastgezin – Na een hoop vertraging kwamen we om half twee ’s nachts aan in
Samuel. Onze gastgezinnen stonden ons al op te wachten. Na een snack en een kop thee verlieten
we de school en gingen met onze gastgezinnen mee. Erg spannend vond ik dat: slapen bij een
gastgezin. Ons gastgezin woonden in Soure, een kwartiertje rijden vanuit Samuel. Eenmaal
aangekomen stond ons een uitgebreid diner te wachten, wat een gastvrijheid! Aangezien we wat
vertraging hadden opgelopen en de wekker om 8 uur ’s ochtends ging zijn we snel naar bed gegaan.
We hadden een aparte slaapkamer een badkamer voor onszelf: WOW!

Te laat komen – Na ongeveer vier uur slaap stond ons een heerlijk uitgebreid, Portugees ontbijt te
wachten. Om 9:00 uur werden we verwachten in Samuel en om 9:00 uur precies zaten we in de auto
vanuit Soure. In Nederland is dit een moment om in paniek te maken, maar in Portugal.. In Portugal is
het de normaalste zaak om minimaal een half uur te laat te komen en vooral om niet in paniek te
raken. Heerlijk!

Zero Waste Project – Het thema van
dit jaar en van deze reis ging over het
Zero Waste Project. In de ochtend
kregen we dan ook – na een
fantastisch optreden van de leerlingen
van de school – een interessante
presentatie over het project. Na een
korte koffiebreak gingen we een quiz
doen in het teken van het Zero Waste
Project, erg leerzaam en de strijdlust
barstte meteen los, wat een
enthousiasme van iedereen!
De lunch – Ik ben iemand die erg van
eten houd, vandaar dat ik ook de
lunch even apart wil benoemen. Er
werd goed voor ons gezorgd, de lunch
was dan ook voortreffelijk. De
aankleding was in Portugese stijl en
het eten was tot in de details geregeld: warm, koud, toetjes en fruit..

Zelf zeep maken – Na de lunch, heerlijk in het zonnetje hebben gezeten en kennis met elkaar te
hebben gemaakt was het tijd voor workshop nummer 4: “Handmade soap preparation with oil used”.
We gingen zeep maken van gebruikte olie. Een bijzondere ervaring en
het personaliseren van je eigen zeepje was erg leuk.
De culturele avond – Een van de hoogtepunten van de reis was voor
mij zeker de culturele avond. Na een traditioneel Portugees diner

maakte we onszelf klaar voor de culturele avond vol lekkernijen. Overal verschillende shotjes, hapjes
en andere drankjes. Zoals verwacht werd het een groot feest. Deze avond heeft voor veel binding en
gezelligheid onder alle European Friends.
Soure – Op dag twee stond er een bezoek gepland aan het dorpje Soure. Aangezien ons gastgezin in
Soure woonde betekende dit: uitslapen! Kwam dat even goed uit, want de culturele avond was met de
nodige drankjes tot laat doorgegaan..
Verbazing – Soure en Samuel bevinden zich in het noorden van Portugal, twee dorpjes middenin de
bergen. Het uitzicht, de mensen, de pracht en praal, het eten en noem maar op.. Het noorden van
Portugal heeft mij echt verbaasd. Maar een ding heeft echt indruk op mij achtergelaten. In de middag
hadden we vrije tijd in Soure en waar kun je je vrije tijd beter besteden dan op het terras? Met een
aantal mensen hadden we een gezellig kroegje gevonden met een klein terras. Daar zaten we dan,
heerlijk in de zon en aangezien het toch een beetje vakantie was bestelde we er een wijntje en biertje
bij. Toen ik mijn wijntje ging afrekenen viel mijn mond open en die van de barvrouw volgens mij ook..
ik gaf haar twee euro, vervolgens kreeg ik €1,50 terug. Ja, echt, de wijn kost hier maar 50 cent.
The beach – Tijdens een bezoek aan Portugal kan het strand natuurlijk niet ontbreken! Vol goede
moed had ik mijn bikini ingepakt: ik ging zwemmen en bij bruinen. Van te voren kregen we al de
waarschuwing van ons gastgezin: the sea is really cold. Toen dacht ik: dan ken je de zee in Nederland
nog niet. Helaas, ze hadden gelijk: de zee was koud, bijna net zo koud als in Nederland. Toch, ik was
in Portugal en daar hoort zee en strand bij, dus eigenwijs dat ik was dook ik de zee in. Het viel mee
voor mij als Nederlander, voor de Spanjaarden niet. Het was lachen gieren brullen tijdens het
volleyballen als de bal viel, want dan moest je de zee in, dat was de regel.

Afscheid – Afscheid nemen bestaat niet. Na het strand gingen we terug naar het gastgezin om ons
klaar te maken voor het “goodbye dinner”. Het goodbye dinner was net als in de film: live muziek,
heerlijk eten, prachtige desserts en aan het eind stond iedereen op om te gaan dansen.. Heerlijk die
Portugese cultuur! Iedereen was gesloopt, maar er stond ons nog een Party with DJ te wachten. Het
was de laatste avond en dat heeft ook iedereen geweten, de drank vloeide rijkelijk, de voetjes gingen
van de vloer en om 3 uur ’s nachts lagen we op een oor. Na drie uur slaap was het tijd voor afscheid.

Nooit gedacht dat je in drie dagen zo gehecht kan raken aan iets. Het gastgezin, alle mensen en
Portugal: het was in een woord fantastisch.
Bedankt Portugal, het gastgezin, alle nieuwe vrienden en Friends of Europe voor deze geweldige
ervaring!

