
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Is uw wereld groter dan Nederland? 
En is uw gezin rijp voor een intercultureel avontuur in de eigen huiskamer? 

 
Op 22 augustus landen er 70 jongeren uit alle werelddelen op Schiphol om een schooljaar in 
Nederland door te gaan brengen via de organisatie AFS Interculturele Uitwisselingen 
Nederland. Te zien aan hun eigen Facebook-groep, zijn ze zich al volop aan het 
voorbereiden: 
 
X: Hallo, ik ben X uit Thailand, nice to meet you all 
 
Y: Hoi X, ik ben Y. Ben je nu op uitwisseling? 
 
Z: Hoi X, ik ben Z. Y en ik zijn Italianen 
 
X: Nee nog niet, ik ben nu in Thailand, nice to meet you Z. 
 
AFS-vrijwilligster: Alvast welkom, wat goed dat jullie al in het Nederlands schrijven! 
 
Y: Het is echt moeilijk maar veel mooi! 
 
De scholieren (15-18 jaar) komen voor een schooljaar naar Nederland om onze taal en onze 
cultuur te leren kennen. Ze draaien mee als gezinslid in een Nederlands gezin en leren zo 
van binnenuit een heleboel over onze gewoonten en gebruiken. Ze gaan naar een gewone 
middelbare school in de buurt en leven het leven van hun Nederlandse leeftijdsgenoten. AFS 
zorgt voor begeleiding, een aantal gezamenlijke activiteiten voor gastgezin en student en 
een online-taalmethode. Door een uitwisselingsstudent in huis leer je meer over zijn of haar 
cultuur, maar je kijkt ook met een frisse blik naar de onze. Elk van deze jongeren hebben zo 
hun eigen interesses en hobby's. Zo hebben Renaud (j) uit Brazilië en Pichamon (m) uit 
Thailand badminton als hobby en ze zouden het heel prettig vinden een gastfamilie te krijgen 
die die dit ook als hobby heeft, zodat dat in ieder geval een raakvlak is. 
 



Gastgezinnen krijgen vooraf een huisbezoek van een vrijwilliger en kunnen met behulp van 
korte profielen kijken welke jongere eventueel bij hun gezin zou passen. De Nederlandse wet 
schrijft voor dat een gastgezin uit minimaal 2 personen moet bestaan, maar verder zijn alle 
samenstellingen en leeftijden mogelijk.  
 
AFS is een internationale, niet overheid gebonden, non-profit vrijwilligersorganisatie. AFS 
biedt mensen mogelijkheden voor intercultureel leren om ze kennis en vaardigheden en 
begrip te helpen ontwikkelen die nodig zijn om een rechtvaardige en vreedzamere wereld te 
creëren. 
 
AFS Nederland doet dat concreet door middelbare scholieren de kans te geven een periode 
naar een school te laten gaan in het buitenland en daar te verblijven in een gastgezin, en 
door jaarlijks scholieren vanuit de hele wereld te ontvangen in gastgezinnen die hun huis en 
hart openstellen voor een jongere. 
 
Ook in Fryslân zoekt AFS gastvrije gezinnen. Meer weten? Kijk op www.afs.nl, of bel met 
Antsje Schoenmakers 0512-81750, vrijwilliger in uw regio of met het AFS-kantoor in 
Vinkeveen, 0297-214076. 
 
Omarm de wereld, word gastgezin! 
 

http://www.afs.nl/

