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Braucienā biju no 20.-26. martam. Ļoti ilgi viņu gaidīju, un viņš noteikti 

nepievīla. 

Visas nedēļas garumā mēs bijām uz dažnedažādākajām ekskursijām, kurās 

ne tikai iepazināmies ar Beļģijas kultūru, bet arī uzzinājām daudz ko jauna par 

lietām, kuras varam izmantot vairākas reizes gan mājturībā, gan mākslā, gan 

arhitektūrā, ar to netērējot liekus resursus un padarot mūsu Zemi labāku. Mana 

mīļākā vizīte bija uz Dizaina muzeju, kurā es aplūkoju objektus uztaisītus no 

pārstrādātas plastmasas un ne tikai. Katru dienu bija kaut kas cits un interesants.  

Lielākā daļa ekskursiju bija saistītas ar apkārtējo vidi, konkrētāk ar to, ko 

var darīt, lai izmantotu visus resursus līdz galam. Bijām uz fermām kuras audzē 

naturālus augļus un dārzeņus un uz eko tirgu, kurš izmanto maksimāli daudz un 

cenšas neatstāt neko neizmantotu. Bijām arī uz siltumnīcu uz jumta, kura izmanto 

saules enerģiju un laista savus augus izmantojot lietus vai zivju ūdeni un uz 

agronomijas universitāti, kur tika parādīts un pastāstīts par viņu zemes pētijumu 

progresu. Visās apciemotās vietās profesionāļi stāstīja mums par to kā tas viss ir 

iespējams un ko tas dara, parādot mums to, ka pārmaiņas sākas ar mums, un ja ir 

ideja, to ir iespējams īstenot.  

Kā arī, šis brauciens nebūtu pilns bez manas host-ģimenes, kuri jau no 

pirmās sekundes mūs uzņēma pie sevis ar atvērtām rokām, un padarīja šo nedēļu 

neaizmirstamu. Sadraudzējos ar ļoti daudziem cilvēkiem un ar lielāko daļu no 

tiem es vēl projām turos kontaktā. 

 Šis brauciens deva man lielu iespēju ne tikai paplašināt savu horizontu, bet 

arī uzlabot manu angļu valodu, tā kā viss projekts tika organizēts angliski, kopā 

ar visām sarunām starp citiem cilvēkiem.  

Atpakaļ lidoju ar asarām acīs, jo tik tiešām negribējās pamest to brīnišķīgo 

valsti un visus cilvēkus, kurus satiku paceļam. Uz Latviju atvedu daudz atmiņas 

un arī zināšanas, kuras noteikti tiks izmantotas nākotnē. Esmu ļoti pateicīga, ka 

man bija tāda iespēja.   
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