
Chiara (Female from Italy)

English:

GPA/Quartile:

Smoke:

Parent:

Family Member:

Biographical: 
Summary:

Good

No

housewife/craftsman

Name Francesca (Daughter)
Name Giovanni (Father)
Name Chiara (Daughter)
Name Magda (Mother)

Chiara woont met haar ouders en een jongere zus in het noordwesten van Italië. Dicht bij de 
bergen dus, vandaar dat ze in de in de winter bijna alle weekenden gaan skiën en in de 
zomer heel vaak bergwandelingen maken. Daarnaast doet ze als sport aan 
circusacrobatiek. Karakterkenmerken van Chiara zijn; vrolijk, nieuwsgierig, praten. Kortweg 
een energieke meid met een sterke persoonlijkheid. Op school, waar ze bovengemiddeld 
presteert, gaat haar interesse vooral uit naar de talen, ze spreekt goed Engels, redelijk 
Frans, beetje Duits en tijdens haar uitwisseling hoopt ze er nog een  nieuwe taal bij te leren. 
Tijdens haar uitwisseling hoopt ze niet alleen een nieuwe taal te leren, maar ook nieuwe 
mensen en cultuur en een beetje te kunnen reizen.

Activiteiten & interesses: Acrobatiek, wintersport, bergwandelen, lezen, piano.
Allergie, dieet en roken: Niet roken, allergisch voor katten, zeer allergisch voor paarden.

Religion:  

I CANNOT live with: 

Catholic

Cats Indoor, Other Pets Indoor and Outdoor

Service Ref: 13-08638

Program: Year Program for North Hemisphere(NH) / 2014

Status:

Age: 16 years old

Diploma/Graduate:

Explanation: I'm allergic to horses

Generate Bios 



Kyohko (Female from Japan)

English:

GPA/Quartile:

Smoke:

Parent:

Family Member:

Biographical: 
Summary:

Fair

No

Architectural Designer/housewife

Name Kanako (Daughter)
Name Yasue (Mother)
Name Yutaka (Father)
Name Shouichi (Son)
Name Kyohko (Daughter)

Kyohko uit Japan is een 16-jarige sportliefhebster. Ze doet al 12 jaar aan voetbal, en traint 
dagelijks met het schoolteam. Ze is de keeper van het elftal. Naast voetbal spelen, gaat ze 
ook graag naar het stadion om wedstrijden te kijken. Behalve voetbal vindt ze bijna alle 
sporten leuk, en is ze kort geleden begonnen met tennis.

Kyohko is de jongste van 3 kinderen. Ze heeft oudere zus, die al werkt  en een broer op de 
universiteit. Ook heeft ze in het verleden een gastbroer uit de VS gehad, waarmee de 
familie nog steeds een goed contact heeft. Op haar school gaat ze dagelijks om met andere 
uitwisselingsstudenten, bijvoorbeeld uit Thailand en Italië. Ze weet dat het belangrijk is om 
vreemde talen te spreken, als je wat van de wereld wilt zien. Ze doet dan ook extra haar 
best om goed Engels te leren.  Zo is ze met haar school op een uitwisseling geweest naar 
Australië en heeft daar bij een gastgezin gewoond. Maar ze wil graag meerdere talen 
kunnen spreken.

Op school haalt Kyohko prima cijfers. Als een echte sporter, gaat ze voor de beste 
resultaten. Ze is een teamplayer, die goed met de mensen om haar heen kan omgaan en 
het is een grage prater. Met haar vrienden gaat ze graag naar karaoke, sportwedstrijden, of 
gaat ze winkelen. 
Ze wil graag naar Nederland, onder andere omdat ze heeft gehoord dat het een erg groen 
land is. Kyohko houdt namelijk ook van de natuur. Ze kijkt er erg naar uit om hier samen te 
sporten met Nederlandse jongeren. Door het leren van de taal en het deelnemen aan het 
dagelijks leven hier, wil ze Nederland goed leren kennen.

Religion:  

I CANNOT live with: 

None

Service Ref: 13-03304

Program: Year Program for North Hemisphere(NH) / 2014

Status:

Age: 16 years old

Diploma/Graduate:

Explanation:



Runtao (Male from China)

English:

GPA/Quartile:

Smoke:

Parent:

Family Member:

Biographical: 
Summary:

Good

No

Bus driver/Housewife

Name Meixia (Mother)
Name Runtao (Other)
Name Guoqiang (Father)

Runtao komt uit een voorstadje van Peking waar hij woont met zijn vader en moeder. 
Tijdens het schooljaar verblijft hij echter meestal in een dormitory  op school in verband met 
de afstand. Runtao is daardoor inmiddels flink zelfstandig geworden en weet goed zijn 
eigen keuzes te maken.  Ingewikkelde zaken bespreekt hij nog altijd graag met zijn ouders. 

Hij praat vooral veel met zijn moeder, over dagelijkse dingen, het nieuws en politiek, terwijl 
ze samen het avondeten voorbereiden. Hij kan nog niet goed koken, maar wil het zeker 
verder leren en in Nederland een goede Chinese maaltijd klaarmaken voor zijn gastfamilie.
Runtao is actief en enthousiast – hij houdt vooral van voetbal en basketbal  en op school 
speelt hij veel met zijn klasgenoten. In Nederland hoopt hij met nog meer sporten in 
aanraking te komen, hij is klaar voor iets nieuws. Verder vindt hij lezen en fotograferen leuk. 
Regelmatig fietst hij met vrienden naar de bergen in de buurt om naar een bergtop te 
klimmen. De uitzichten zijn prima om foto’s te maken en Runtao vindt het leuk om dit soort 
activiteiten samen met zijn vrienden te doen. 

Leraren en familie zijn het er allemaal over eens, Runtao is een warme, actieve en open 
jongen die het geweldig gaat vinden om in Nederland nieuwe dingen te ontdekken, vrienden 
te maken en deel uit te maken van zijn gastgezin. In het Chinees is Runtao een echte prater 
– hij hoopt dat ook zo snel mogelijk in het Nederlands te zijn.

Religion:  

I CANNOT live with: 

None

Service Ref: 14-00027

Program: Year Program for North Hemisphere(NH) / 2014

Status:

Age: 16 years old

Diploma/Graduate:

Explanation:



Riccardo (Male from Italy)

English:

GPA/Quartile:

Smoke:

Parent:

Family Member:

Biographical: 
Summary:

Good

No

Militare/Casalinga

Name Fabiola (Mother)
Name Riccardo (Son)
Name Stefano (Father)
Name Chiara (Daughter)

Afgelopen zomer is Riccardo voor het eerst in het buitenland geweest – hij volgde een 
zomercursus Engels in Ierland en de ervaring is hem erg goed bevallen: genoeg om het 
eens voor een jaar te proberen! Hij is nieuwsgierig en wil meer van de wereld ontdekken. 

Riccardo is een rustige, nadenkende jongen die een prima band heeft met zijn familie en 
vrienden. 
Hij speelt al jaren orgel en zou in Nederland ook graag de gelegenheid hebben om dit te 
blijven doen. Daarnaast houdt hij van zwemmen, naar de bisocoop gaan en volgt hij 
gymnastiek, een sport waar hij vroeger aan deed. 

In de weekenden is hij graag op pad met zijn vrienden of gaat hij met familie naar hun 
familiehuis. 
Hij doet aan theater met een groep vrienden en elk jaar spelen ze 1 stuk. 

Hij hoopt dit jaar snel te kunnen integreren in ons land en een echte Nederlander te worden. 
Het lijkt hem een geweldige ervaring en hij verwacht hier heel veel te kunnen leren en 
volwassen te kunnen worden. Hij is al een tijd met Nederlands bezig en de eerste zinnen 
heeft hij al prima onder de knie. Daarnaast heeft hij het Nederlands elftal bij het WK vast 
goed aangemoedigd om in de oranje stemming te komen. Hij hoopt dat beginnend 
oranjegevoel met een open en betrokken gastgezin te kunnen delen.

Religion:  

I CANNOT live with: 

Catholic

Service Ref: 13-08395

Program: Year Program for North Hemisphere(NH) / 2014

Status:

Age: 17 years old

Diploma/Graduate:

Explanation:



Manolo (Male from Italy)

English:

GPA/Quartile:

Smoke:

Parent:

Family Member:

Biographical: 
Summary:

Good

No

employee/Ski teacher

Name Michele (Father)
Name Manolo (Son)
Name Germana (Mother)
Name Lucio (Son)

Activiteiten & interesses: sportief, muziek
Allergie, dieet en roken: niet roker, div. allergieën
Bijzonderheden:

Manolo komt uit een klein dorpje, hoog in de Dolomieten. Een kleine gemeenschap waar, 
jaarrond, alles draait om toerisme. In deze gemeenschap heeft Manolo veel vrienden, ook 
onder de jaarlijks terugkerende toeristen. Voor de gemeenschap is hij actief in het 
organiseren van diverse evenementen en actief jeugdlid bij de vrijwillige brandweer. 
Hij woont daar met zijn ouders, zijn  6 jaar oudere broer studeert filosofie aan de 
universiteit. Zijn broer is een half jaar op uitwisseling geweest in Amerika, nu wil Manola de 
wereld ontdekken. Manola wil graag een jaar iets compleet anders doen dan  thuis, nieuwe 
vrienden maken, taal leren, maar ook voor zichzelf proberen uit te vinden wat hij later in het 
leven zou willen doen. Zijn karakter wordt omschreven als open-minded, gevoelig. Praat 
veel met zijn moeder, doet veel klusjes samen met zijn vader.
Zijn favoriete vak op school is gymnastiek, de Duitse en Engelse taal beheerst hij goed, hij 
doet de “science georiënteerde” richting op school. Manolo is al twee jaar 
klassenvertegenwoordiger van zijn klas.  Favoriete sporten zijn (hoe kan het ook anders) 
snowboarden in de winter en skateboarden in de zomer. Verder houdt Manolo erg van 
luisteren naar muziek. 
Manolo's leven wordt gekenmerkt door diverse (voeding)allergieën, maar wordt daar zeker 
niet door beheerst. Hij is gevoelig voor kattenhaar, graspollen (hooikoorts) en heeft diverse 
voedsel-allergieën zoals voor, chocola, rijst, vis, noten, gedroogde vruchten en een aantal 
groentes. Hij is dus voorzichtig met gerechten die hij niet kent en neemt medicatie alleen 
indien nodig. Zijn allergieën zijn absoluut niet gevaarlijk, leiden slechts tot niezen en soms 
wat rode vlekken. Wie heeft er onderdak voor deze gezellige, actieve jongen?

Religion:  

I CANNOT live with: 

Catholic

Cats Indoor

Service Ref: 14-03404

Program: Year Program for North Hemisphere(NH) / 2014

Status:

Age: 16 years old

Diploma/Graduate:

Explanation:



Niti (Male from Indonesia)

English:

GPA/Quartile:

Smoke:

Parent:

Family Member:

Biographical: 
Summary:

Good

No

Private company employee/Teacher

Name Hadi (Father)
Name Enggal (Son)
Name Ita (Mother)
Name Naghsa (Daughter)
Name Niti ()

Niti gebruikt zijn tweede naam als roepnaam - dus we noemen hem Gede!

Gede woont met zijn ouders en jongere broer en zus op het eiland Kalimantan. 
De afstand tot zijn school is groot dus een deel van de tijd slaapt hij op een dormitory.  Hij 
leidt hier een actief leven - samen met zijn schoolgenoten doet hij oa aan hardlopen. 
Daarnaast is Gede een liefhebber van zwemmen en kanovaren. Muziek is belangrijk voor 
Gede, hij speelt gitaar, basgitaar en drums en heeft zijn eigen bandje. Zijn schoolresultaten 
zijn bovengemiddeld, zijn Engels is goed. Hij is sterk betrokken bij allerlei internationale 
projecten op school. Gede wil later actief worden in de politiek.

Wie heeft een plekje voor deze vriendelijke jongen met veel humor en energie?  Gede is 
een overtuigd moslim, maar vindt het geen enkel probleem om hier niet naar een moskee te 
kunnen. 
De hoofdprincipes waar hij wel graag aan vast houdt zijn geen varkensvlees eten en geen 
alcohol drinken. 

Een sportieve broer van zijn leeftijd of een gezin dat zijn passie voor muziek deelt, zou hij 
helemaal geweldig vinden.

Religion:  

I CANNOT live with: 

Islam

Service Ref: 13-00574

Program: Year Program for North Hemisphere(NH) / 2014

Status:

Age: 17 years old

Diploma/Graduate:

Explanation:



Ernesto (Male from Italy)

English:

GPA/Quartile:

Smoke:

Parent:

Family Member:

Biographical: 
Summary:

Good

Yes

Dirigenziale/Medico

Name Ernesto (Son)
Name Antonella (Mother)
Name Isotta (Daughter)
Name Fabio (Father)

Ernesto is een vriendelijke Italiaan die volgens vrienden altijd lacht en optimistisch naar de 
wereld om hem heen kijkt. Hij is rustig maar sociaal vaardig – hij heeft veel  verschillende 
vrienden . Toch is hij soms wat verlegen: hij kijkt eerst even de kat uit de boom.  
Thuis wordt er open over van alles en nog wat gepraat en hij is gewend aan AFSers in huis 
– zijn gezin is al een paar keer gastgezin geweest en dit jaar deelt hij veel met zijn AFS 
broer uit Bolivia. 
Hij krijgt de nodige vrijheid van zijn ouders, maar weet goed aan welke regels hij zich moet 
houden.  Alhoewel hij soms wat lui is als het gaat om het schoonhouden van zijn kamer, 
houdt Ernesto zich prima aan zijn taak na schooltijd: de lunch klaarmaken voor de familie. 
De ochtenden zijn wat moeilijk voor Ernesto – hij weet dat hij veel slaap nodig heeft om vlot 
zijn bed uit te komen. 
Ernesto houdt van theater en film en volgt op dit moment theaterlessen. Tekenen vindt hij 
ook leuk, maar heeft daar nog geen lessen in gevolgd. Hij volgt het nieuws over Italië en de 
wereld en discussieert daar met zijn ouders over. 
Zijn grootste hobby is scouting en dankzij zijn scouting club is hij ook al vaker op reis 
geweest – altijd zonder heimwee. Hij is gek op zijn kampen en de uitdaging van nieuwe 
mensen, omgeving en activiteiten. Dit is ook wat hem het meest aanspreekt in een AFS jaar 
– helemaal opnieuw beginnen in een nieuwe omgeving, een ander leven en een vreemde 
taal pefect leren spreken. Kortom, hij heeft enorm veel zin in zijn jaar in Nederland.

Religion:  

I CANNOT live with: 

Atheist

Service Ref: 13-12681

Program: Year Program for North Hemisphere(NH) / 2014

Status:

Age: 17 years old

Diploma/Graduate:

Explanation:


