
 

Neem voor vragen contact op met de Local Coordinator van High School Holland via:  
Ellen.van.der.weide@travelactive.org of 085 2224810 

Open je wereld! 
Word gastgezin voor een buitenlandse student 
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Over het High School Holland programma 

Ervaringen van gastgezinnen en uitwisselingsstudenten 

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 en een aantal voor een semester. Een buitenlandse 

student in huis nemen is op vrijwillige basis. U, als gastgezin, voorziet in kost en 

inwoning, de overige kosten zijn voor rekening van de student of Travel Active. Iedere 

buitenlandse student krijgt van Travel Active een fiets, deze blijft na afloop van de 

uitwisseling eigendom van het gastgezin. Verder worden er tijdens de uitwisseling 

verschillende evenementen of tripjes georganiseerd voor de uitwisselingsstudenten. 

Voor de gastgezinnen organiseert Travel Active ieder jaar een Family Day.  

 

 

“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.” 

“Het klikte vrijwel meteen, de 
meiden hebben onderling 
dezelfde humor! Het was wel 
wat drukker met een extra 
dochter erbij.” 

!mpulse Kollum verwelkomt uitwisselingsstudenten! 

!mpulse uitwisselingsstudent 
Mexicaanse Milka  

 

Familie van Rengs uit Horst met 

de Braziliaanse João Pedro 

Eind augustus is het weer zo ver! Tientallen buitenlandse studenten van over de hele 

wereld zullen hun droom 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 !mpulse Kollum 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? 

 

Familie van Berkel met de 
Italiaanse Naima 

 

“Heel Nederlands 
van mijn school is 
dat je elke 
dinsdag een 
Frikandelbroodje 
kunt kopen in de 
kantine. Ik zal 
ook missen hoe 
vriendelijk en 
open de leraren 
zijn!”  
 

 

Klik op de foto’s om de 
volledige ervaring te lezen 
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Emilia zoekt een gastgezin 
16 jaar  •  Mexico •  augustus tot zomervakantie 2023 

"Ik wil tijdens mijn uitwisseling buiten mijn comfort zone treden en een nieuwe taal en 

tradities leren!"  

Weetjes over mij 

• Mijn familie en ik zijn erg close en sociaal naar elkaar toe, we vinden het 

bijvoorbeeld leuk om domino te spelen. We vinden het ook leuk om met 

onze hond Ruffo te wandelen of naar het strand te gaan  

• Ik hou van sporten, ik hou me vooral bezig met yoga en crossfit. Zo kan ik mijn stress kwijt en echt 

relaxen  

• Een van mijn hobby’s is lezen, vooral fantasie boeken zoals de Percy Jackson serie vind ik leuk  

• In mijn vrije tijd vind ik het leuk om musea te bezoeken, omringt te zijn met dieren, een boek te lezen of 

met vrienden af te spreken. Met mijn vrienden speel ik veel bordspelletjes of we kijken een film en 

kletsen  

• Tijdens de pandemie ben ik veel gaan knutselen, ik heb bijvoorbeeld geleerd hoe ik een deken kan 

haken  

 
Interesses Sport • Lezen • Knutselen • Bordspelletjes  
Eigenschappen Vrolijk • Respectvol • Optimistisch • Empathisch  

  
Biedt u 

 
 

Ratthanun zoekt een gastgezin 
16 jaar  • Thailand •  augustus tot zomervakantie 2023 

"Tijdens mijn tijd in Nederland wil ik mijzelf leren aanpassen aan een nieuwe 

omgeving en hier zelfstandiger in worden!” 

Weetjes over mij  
 

• Ik ben een vrolijk persoon met de bijnaam Jaihly  

• Kunst is mijn favoriete vak en dit uit zich ook in musical. Ik zit namelijk in de 

toneelclub op school  

• Ik beoefen ballroom dans in Latijns ritme sinds mijn tiende en heb zelfs een zilveren medaille gewonnen 

op school  

• Sinds kort hou ik veel van muziek van vroeger, zoals de Bee Gees  

• Italiaans eten, zoals pizza en pasta vind ik erg lekker 

  

Interesses    Muziek luisteren • Films kijken • Tekenen • Bakken   
Eigenschappen     Enthousiast • Creatief • Vastbesloten • Sportief  
 

 

Biedt u één van deze studenten een warm thuis? 

Klik hier en bekijk alle 
studenten die in augustus 

naar Nederland komen! 
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Bekijk hier hoe studenten het leven met een gastgezin hebben ervaren! 
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