Open je wereld!
Word gastgezin voor een buitenlandse student

Voor meer informatie of vragen neem contact op de Local Coordinator:
barbara.dolmans@travelactive.org of +31 (0)6 43 24 24 12

Johannes Fontanus College verwelkomt uitwisselingsstudenten!
Eind augustus is het zo ver! Tientallen buitenlandse studenten van over de hele
wereld zullen hun dromen waarmaken, namelijk voor een tijdje wonen bij een
Nederlands gastgezin en les volgen op een Nederlandse middelbare school. Het High
School Holland programma van Travel Active is niet alleen een cultureel avontuur
voor de student, maar ook voor uw gezin! Via het Johannes Fontanus College en uw
gezin ervaart de student de Nederlandse cultuur van dichtbij. Staat u ervoor open
om een buitenlandse student in huis te nemen met haar taal en tradities?

Over het High School Holland programma
Gedurende de uitwisseling worden de school, het gastgezin en de student begeleid
door één van onze Local Coordinators. Veel van onze studenten komen voor een
schooljaar naar Nederland. Naast de gebruikelijke voortgangsgesprekken vindt er na
4 maanden ook een vast evaluatie-moment plaats waar de Local Coordinator met het
gezin kijkt of de plaatsing wordt verlengd naar een schooljaar of dat de student wordt
overgeplaatst naar een ander gastgezin. Een buitenlandse student in huis nemen, is
op vrijwillige basis. U, als gastgezin, voorziet in de kost en inwoning, de overige kosten
zijn voor rekening van de student of Travel Active. Iedere buitenlandse student krijgt
van Travel Active een fiets die na afloop van de uitwisseling eigendom blijft van het
gastgezin. Verder worden er tijdens de uitwisseling verschillende evenementen of
tripjes georganiseerd voor de uitwisselingsstudenten door Travel Active (als de
situatie rondom COVID-19 dit toestaat).

Ervaringen van gastgezinnen

Familie Geerling uit Arnhem

Klik op de foto’s om de
volledige ervaring te lezen!

“Onze dochter
Mette is in 2019
op uitwisseling
geweest. Nu gaan
wij de andere
kant zien door
zelf gastgezin te
zijn. We gunnen
een ander ook
zo’n goede
uitwisseling. Wij
hebben gekozen
voor de Deense
Ida en kijken erg
uit naar haar
komst!”

“Het doet ons goed om
iemand de kans te geven dit
avontuur aan te gaan. Ook
zagen wij dit als een mooie
kans voor onze kinderen. Zij
kunnen veel van deze
culturele uitwisseling leren.”

Familie Knoester – van
Bentem met de Duitse Maya

Familie van Rengs uit Horst met
de Braziliaanse João Pedro
“Corona is een gekke tijd,
maar dat maakt het juist
leuk om een buitenlandse
student in huis te hebben.
Maya maakt echt deel uit
van het gezin!”

Voor meer informatie of vragen neem contact op de Local Coordinator:
barbara.dolmans@travelactive.org of +31 (0)6 43 24 24 12

Biedt u één van deze studenten een warm thuis?
Emma zoekt een gastgezin
16 jaar • Duitsland • augustus tot zomervakantie 2022
“Deze uitwisseling is voor mij een geweldige kans om ervaringen op te doen die ik
normaal gesproken niet mee zou kunnen maken."
Weetjes over mij

•

Samen met mijn familie reis ik graag. Zo hebben wij een cruise op de
Atlantische Oceaan gedaan en zijn wij meerdere keren naar Nederland geweest

•

Ik hou van dieren, vooral van mijn hond Betty. Ik heb haar al veel leuke trucjes aangeleerd

•

Mijn oma is heel belangrijk voor mij. Tijd met haar doorbrengen maakt mij gelukkig

•

Ik vind het heel leuk om creatief bezig te zijn en knutsel er daarom vaak op los

•

Wat ik zo leuk vind aan Nederland is dat je in twee uur aan de andere kant van het land kan zijn. Het
maakt niet uit je woont, een dagje naar het strand is goed te doen

Interesses

Reizen • Fietsen • Bakken • Knutselen • Afspreken met vrienden

Eigenschappen

Betrouwbaar • Nieuwsgierig • Vriendelijk • Open-minded • Sociaal

Louise zoekt een gastgezin
16 jaar • België • augustus tot januari 2022
“Ik kan niet wachten om mijn gastgezin te ontmoeten, met ze samen te leven en mijzelf
verder te ontwikkelen!”
Weetjes over mij

•

Ik help anderen graag, ben dol op kinderen en in de natuur zijn

•

Ik ben lid van de kajakclub en ga daar vaak in het weekend heen. Mijn ouders
hebben daar een caravan en we gaan meestal fietsen, wandelen of kajakken

•

Ik bespeel de dwarsfluit en zit samen met mijn vader in een band

•

Mijn zusje is ook een goede vriendin van mij. We spelen vaak spelletjes

•

Ik vind het leuk om af en toe te sporten, maar doe het vooral voor het plezier

•

Ik wil later lerares op een basisschool worden en in het Nederlands les geven. Ik ben daarom erg
gemotiveerd om mijn Nederlands te verbeteren

Interesses

Kamperen • Afspreken met vrienden • Scouting • Fietsen

Eigenschappen

Grappig • Spontaan • Gevoelig • Open-minded

Klik hier en bekijk alle
studenten die in
augustus naar
Nederland komen!
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