Open je wereld!
Word gastgezin voor een buitenlandse student

Neem voor vragen contact op met het High School Holland team via:
highschoolholland@travelactive.org of +31 (0) 85 222 4810

Roelof van Echten 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 Roelof van Echten 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
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“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!”

Biedt u één van deze studenten een warm thuis?
De Japanse Haruto zoekt een gastgezin!
17 jaar • Japan • augustus tot zomervakantie 2022
“De Japanse cultuur kent ook Nederlandse invloeden. Ik wil daarom graag de
overeenkomst vinden tussen de Japanse en Nederlandse cultuur tijdens mijn
uitwisseling.”
Weetjes over mij

•

Ik hou van kalligrafie. Ik word er kalm van en voel mij in contact met de
traditionele Japanse cultuur

•

Samen met mijn familie ga ik graag op stap naar bijvoorbeeld het strand of Kyoto

•

Op school zit ik in de debatclub. Als ik win kan mijn dag niet meer stuk!

•

Ik wil jullie graag iets leren over de Japanse cultuur en haar tradities

•

Vroeger deed ik aan de Japanse sport Kendo. Ondanks dat ik er niet goed in ben, vind ik het nog steeds
leuk om te doen

Interesses

Kalligrafie • Stripboeken lezen • Muziek luisteren • Debatteren

Eigenschappen

Nieuwsgierig • Verantwoordelijk • Kalm • Zelfstandig

De Belgische Délia zoekt een gastgezin!
18 jaar • België • augustus tot zomervakantie 2022
“Ik wil een jaar bij jullie in Nederland wonen om jullie cultuur en gewoontes te ontdekken. Ik
zou bijvoorbeeld graag typische huizen en een echte molen willen zien!"
Weetjes over mij

•

Ik ben erg creatief, schilder en teken graag. Ook maak ik armbandjes

•

Ik luister veel naar muziek, vooral pop en wil altijd graag meezingen, maar ik ben
helaas niet zo goed

•

Ik erg van onze hond en drie katten. Ik wandel elke avond met onze hond

•

Mijn lievelingsvak is aardrijkskunde omdat je veel over de wereld en politiek leert. Later wil ik werken
voor de Belgische ambassade in het buitenland

•

Ik maak graag desserts en probeer dan vaak nieuwe recepten uit

Interesses

Lezen • Tekenen • Floorball • Spelletje spelen

Eigenschappen

Humoristisch • Behulpzaam • Vrolijk • Creatief

Klik hier voor meer
informatie over het
worden van gastgezin!
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