Generate Bios
Mathilde (Female from Belgium French)
Service Ref:

14-01632

Program:

Trimester Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Fair

Religion:

Christian

Diploma/Graduate:

2015

GPA/Quartile:

Age: 18 years old

Smoke:

No

Parent:

physiotherapist/Journaliste

Family Member:

Name Jeanne (Daughter)
Name Paul (Son)
Name Mathilde (Daughter)
Name Anne (Mother)
Name Xavier (Father)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Mathilde woont in de Franstalige provincie Henegouwen. Haar ouders zijn gescheiden en
ze woont met haar broertje en zusje wisselend bij haar vader of moeder. Ze is dol op dieren
en dan vooral paarden, samen met haar vriendin rijdt ze meerdere uren per week. Geen
wonder dat ze later diergeneeskunde wil gaan studeren. Verder is Mathilde jeugdleidster bij
de scouts en doet ze veel liefdadigheidswerk met de scouts, ze speelt 1 keer per week
tennis, ze houdt van zingen en verdient een zakcentje met babysitten. Op school is ze een
gemiddelde leerling, in juni hoopt ze haar diploma te halen. Mathilde¶s karakter: altijd een
lach, goed humeur en sociaal.

Ching Ting (Female from Hong Kong)
Service Ref:

15-00089

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Excellent

Religion:
Diploma/Graduate:

2018

GPA/Quartile:

Age: 15 years old

Smoke:

No

Parent:

Sales/Marketing/Others

Family Member:

Name Wan Man (Father)
Name Ching Ting (Daughter)
Name Hok Kam (Mother)
Name Kai San (Son)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Ching Ting of wel Rosanne woont met haar kleine broertje en ouders in Hongkong. Ze is
een actieve doorzetter, doet aan taekwondo, houdt van wandelen in de frisse buitenlucht,
gaat met het gezin zwemmen, golfen of tennissen. Ze heeft al 6 jaar pianoles gehad en
pianospelen is voor haar een moment van ontspanning. Op school is ze een van de besten
van haar klas, haar karakter wordt omschreven als vriendelijk en behulpzaam. Ze heeft al
veel Aziatische landen bezocht met haar ouders, maar wil nu de horizon verleggen naar
Europa en er een ³life time experience´van maken.

APICHAYA (Female from Thailand)
Service Ref:

15-03173

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Good

Religion:

Buddhist

Diploma/Graduate:

2019

GPA/Quartile:

Age: 16 years old

Smoke:

No

Parent:

supervisor/accounting

Family Member:

Name APICHAYA (Daughter)
Name ratana (Father)
Name siriporn (Mother)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Apichaya wordt graag Min genoemd en woont met haar ouders aan de oostkust van
Thailand, een warm en hecht gezinnetje. Ze is enig kind. Ze wordt omschreven als
enthousiast, aardig en volwassen voor haar leeftijd. Haar keuze voor Nederland is
weloverwogen; schoon, rijke historie en cultuur, goede scholen en het fietsen. Verder hoopt
ze dit jaar een stuk zelfstandiger te worden en veel Nederlandse cultuur te beleven en de
thaise cultuur met haar gastfamilie te delen. Fietsen kan ze ieder geval al. Alhoewel ze niet
RSHHQVSRUWFOXE]LWLV]HZHOJHwQWHUHVVHHUGLQVSRUW9HOHVSRUWHQRRNEXLWHQVSRUWHQ
heeft ze interesse in, ze staat er dan ook voor open om in Nederland het nodige te gaan
uitproberen. Verder hoopt ze wat te kunnen reizen.
Haar schoolprestaties zijn zeer goed, voor alle vakken, maar talen vindt ze het leukste. Ze
zou later graag politicologie of internationale betrekkingen gaan studeren.

0DULD9LWyULD )HPDOHIURP%UD]LO
Service Ref:

14-04996

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Good

Religion:

Catholic

Diploma/Graduate:

2016

GPA/Quartile:

Age: 16 years old

Smoke:

No

Parent:

Public Server/Public Server

Family Member:

1DPH0DULD$QW{QLD 'DXJKWHU
Name Adriana (Mother)
1DPH0DULD9LWyULD 'DXJKWHU
Name Primo (Father)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

0DULD9LWRULDNRPWXLWHHQPLGGHOJURWHNXVWSODDWVLQ%UD]LOLs=HZRRQWVDPHQPHWKDDU
ouders en 5 jaar jongere zusje. Hechte familie met Italiaanse roots.
Ze heeft veel vrienden en vriendinnen. Eigenlijk heeft ze 3 vriendenkringen, via school, via
volleybal en via de kerk.
Maria Vitoria is een sportieve meid, ze heeft aan zwemmen en handbal gedaan, maar
volleybal vindt ze helemaal top. Met haar volleybalbal team heeft ze al verschillende
regionale kampioenschappen gewonnen. Binnen de kerk is ze actief lid van een
jeugdgroep. Verder houdt ze van reizen, uitgaan, naar muziek luisteren en chillen met haar
vriendinnen en heel lang uitslapen op zondag. Haar ouders en vrienden omschrijven haar
als een easygoing teenager, levendig, grappig, al aardig zelfstandig, soms in het begin een
beetje verlegen maar daarna al snel een gangmaker.
Op school kan ze goed meekomen en scoort op alle vakken bovengemiddeld goed. Vooral
geschiedenis vindt ze leuk. Ze zou later wel rechten willen studeren.
Ze is nieuwsgierig naar Nederland en dan met name naar de dingen die ze in Brazilie niet
hebben. Daarmee bedoelt ze niet alleen de klompen, tulpen en molens maar ze heeft vooral
gehoord dat Nederland een schoon en veilig land is.

Bryce (Male from United States)
Service Ref:

14-78405

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:
Religion:

Agnostic

Diploma/Graduate:
GPA/Quartile:

Age: 17 years old

Smoke:

No

Parent:

Pharmacist/Pharmacist

Family Member:

Name Bryce (Son)
Name Elizabeth (Mother)
Name Baresi (Father)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

%U\FHZRRQWPHW]LMQRXGHUVLQHHQNOHLQVWDGMHLQ&DOLIRUQLsKLMLVHQLJNLQG+LMYHUKHXJG
zich op zijn uitwisseling en is op school alvast begonnen met Nederlands te leren, zodat hij
volgend jaar volledig drietalig is. Bryce zijn grootste hobby is fotograferen en dan met name
landschap- en portret fotografie. Daar is hij goed in, hij heeft al verschillende reportages en
kleine exposities gedaan. Zou er later ook graag zijn vak van maken, fotograaf of filmer.
Andere hobby¶s zijn lezen, naar muziek luisteren en eten koken.
Op school is hij een gemiddelde leerling. Zijn karakter wordt omschreven als vriendelijk,
grappig, stil, beetje verlegen. Een jongen die vriendschappen zoekt in kwaliteit in plaats van
kwantiteit.

Francisco (Male from Venezuela)
Service Ref:

14-00643

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Fair

Religion:

Catholic

Diploma/Graduate:
GPA/Quartile:

Age: 18 years old

Smoke:

No

Parent:

Merchant/Education

Family Member:

Name Aymara (Daughter)
Name Karelys Mercedes (Mother)
Name Yimmy Eulises (Father)
Name Aymara Mercedes (Daughter)
Name Francisco (Other)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Francisco woont in een grote stad in Venezuela, samen met zijn ouders en oudere zus.
Nadat zijn zus een fantastische AFS ervaring in Zwitserland heeft gehad wil nu Francisco
de wereld van AFS ontdekken. Alhoewel hij in het begin een beetje verlegen kan zijn, hoopt
Francisco in Nederland veel vrienden te maken.
Zijn grote hobby¶s zijn (straat)voetbal spelen met zijn vrienden en computer spelletjes
spelen, daarnaast speelt muziek een grote rol in zijn leven. Hij speelt al 12 jaar viool, paar
jaar piano en daarnaast zou hij nog wel meer instrumenten willen leren bespelen. Samen
met zijn ouders heeft Francisco al veel gereisd. Op school is Francisco een gemiddelde
leerling, als hij naar Nederland komt heeft hij zijn middelbare school afgerond. Bij
terugkomst in Venezuela hoopt hij computerwetenschappen te gaan studeren.

Pier Vittorio (Male from Italy)
Service Ref:

14-10578

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Good

Religion:

Catholic

Diploma/Graduate:
GPA/Quartile:

Age: 17 years old

Smoke:

No

Parent:

Dirigenziale/Architetto

Family Member:

Name Francesca (Mother)
Name Camilla (Daughter)
Name Pier Vittorio (Son)
Name Gian Paolo (Father)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Pier Vittorio woont samen met zijn moeder, zijn oudere zus is het huis al uit en zijn vader
woont een paar kilometer verderop. Zijn moeder heeft een drukke baan, Pier Vittorio helpt
daarom veel in de huishouding, vooral koken vindt hij leuk en dat kan hij intussen al aardig.
Ze wonen in een havenstadje aan de Adriatische zee. Pier Vittorio doet twee keer per week
aan tennis en zit al geruime tijd bij een scouting groep. Door de scouting is hij naar eigen
zeggen al heel zelfstandig geworden. Met zijn ouders heeft hij veel gereisd en is hij al op
heel veel plaatsen in de wereld geweest. In de voetsporen van zijn moeder en zus gaat hij
nu ook de AFS stap maken. Pier Vittorio is een goedlachse, altijd vrolijke, zeer goed
bespraakte jongeman. Op school is hij dan ook klassenvertegenwoordiger. Hij zou na de
middelbare school graag internationaal recht of politicologie gaan studeren.

Marvin (Male from Italy)
Service Ref:

14-13898

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Good

Religion:

Atheist

Diploma/Graduate:
GPA/Quartile:

Age: 17 years old

Smoke:

No

Parent:

Architect/Events manager/Teacher

Family Member:

Name Elisa (Mother)
Name Marvin (Son)
Name Franco (Father)
Name Marisol (Daughter)
Name Maria Cristina (Other)

I CANNOT live with:

Cats Indoor, Dogs Indoor

Explanation:
Biographical:
Summary:

'H0DUYLQXLW,WDOLsLVYRRUDOGRORSYRHWEDOHQJDDWJUDDJQDDUGHVSRUWVFKRRONRUWRPHHQ
sportief typ. De goedlachse Italiaan is sociaal en kan het goed vinden met zijn ouders en
zus, hij staat bekend als de grappenmaker in de familie
Vorig jaar was hij in Rotterdam en Amsterdam en heeft een beetje aan Nederland µgeroken¶
Nu heeft hij zin in meer.
Hij heeft al twee zomerkampen gedaan in Engeland en heeft daar ook in gastgezinnen
gewoond.

Delia Ines (Female from Venezuela)
Service Ref:

15-00024

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Good

Religion:

Catholic

Diploma/Graduate:
GPA/Quartile:

Age: 17 years old

Smoke:

No

Parent:

Dentist/Administrator

Family Member:

Name Edgar David (Father)
Name Delia Zahurimar (Mother)
Name David Alejandro (Brother)
Name Delia Ines (Other)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Delia woont met haar ouders en 6 jaar jongere broertje in een van de grote steden van
Venezuela. Wanneer Delia naar Nederland komt heeft ze naar verwachting haar middelbare
VFKRROGLSORPDDORS]DNRSGHSULYpVFKRROZDDU]H]LWKDDOW]HPRRLHFLMIHUVGXVGDW
eindexamen hoeft geen probleem te zijn. Ze wil haar AFS-jaar gebruiken om een ander
land, taal en cultuur te leren kennen, zelfstandiger te worden en een goede ambassadeur
voor Venezuela te zijn. Naast de aanwezigheid op school, gaat ze af en toe zwemmen en is
ze lid van een jeugdliefdadigheid instelling. Met haar groep bezoeken ze weeshuizen en
ziekenhuizen in Venezuela om voedsel en kleren uit te delen. Delia wordt omschreven als
een vlotte en enthousiaste meid. Ze wil later net als haar vader tandarts worden.

Vicente (Male from Chile)
Service Ref:

14-01371

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Good

Religion:

Atheist

Diploma/Graduate:

2016

GPA/Quartile:

Age: 17 years old

Smoke:

No

Parent:

Businessman/woman/Homemaker

Family Member:

Name Gabriela (Mother)
Name Vicente (Son)
Name Jorge (Son)
Name Angel (Father)
Name Diego (Son)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Vanaf zijn 4e jaar heeft Vicente gezegd dat hij uitwisselingstudent wil worden, hij wil een
heel ander land ervaren, alle aspecten van het leven daar en een jaar nemen om
persoonlijk te groeien. Vicente is graag bij zijn vrienden, samen in de stad. Een vriendelijke,
grappige jongen die bij nieuwe contacten wat verlegen kan zijn en zichzelf niet op de
voorgrond plaatst. Als sport gaat hij 4 keer in de week naar de sportschool, liefst samen met
zijn oudere broer, leert piano spelen en verder is hij druk met school. Hij haalt mooie cijfers,
maar doet daar ook erg zijn best voor, vooral de exacte vakken moet hij aan trekken. Hij wil
later biologie of medicijnen gaan studeren. Af en toe helpt hij zijn moeder met het
huishouden, Vicente kan een eenvoudige maaltijd koken. Vicente woont met zijn ouders en
2 oudere broers aan de Chileense scherenkust.

Victor (Male from Bolivia)
Service Ref:

15-00055

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Good

Religion:

Catholic

Diploma/Graduate:
GPA/Quartile:

Age: 17 years old

Smoke:

No

Parent:

Engineer/Secretary

Family Member:

Name Victor (Son)
Name Daniela (Daughter)
Name Elena (Mother)
Name Dagoberto (Father)
Name Cristian (Son)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Victor woont met zijn ouders en oudere broer en zus in de hoofdstad van Bolivia. Zijn grote
passie is elektronische- en rockmuziek, alhoewel hij zelf geen instrument speelt. Op school
is hij een gemiddelde leerling, met sporten speelt hij het liefst voetbal of basketbal.

Santiago (Male from Mexico)
Service Ref:

14-00659

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Good

Religion:

Catholic

Diploma/Graduate:
GPA/Quartile:

Age: 16 years old

Smoke:

No

Parent:

Accountant/Housewife

Family Member:

Name Santiago (Son)
Name Fred (Son)
Name Luis Carlos (Father)
Name Aidee Criseida (Mother)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Santiago komt uit een grote stad in centraal Mexico, waar hij met zijn ouders en zijn 7 jaar
jongere broertje woont. Santiago is een sportieve en actieve jongen. Hij zit in het school
voetbal team, traint 2 keer per week en in de weekenden zijn er de wedstrijden, verder doet
hij aan hardlopen en fietsen. In het weekend gaat hij graag uit met zijn vrienden en, oeps,
dan is er ook nog huiswerk van school. Santiago is vriendelijk en sociaal, maakt
gemakkelijk vrienden, is graag onder de mensen, zelfstandig en avontuurlijk ingesteld.

Maria Chiara (Female from Italy)
Service Ref:

14-12916

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Excellent

Religion:

Catholic

Diploma/Graduate:
GPA/Quartile:

Age: 17 years old

Smoke:

No

Parent:

doctor/doctor

Family Member:

Name Corrado (Father)
Name Romolo (Son)
Name Saveria (Mother)
Name Maria Chiara (Daughter)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Over een bezige bij gesproken, Mariachiara komt elke dag tijd tekort. In de eerste plaats is
muziek belangrijk voor haar; ze speelt gitaar en krijgt gitaarles, zangles en af en toe
optreden, dan is er nog klassieke dans en jazzballet, verzamelt ze LP¶s of is er gewoon
muziek op de achtergrond aanwezig. Samen met haar vader bezoekt ze geregeld
concerten. Ten tweede is er de sport; dol op tennis, maar zwemt ook graag. Ten derde is
ze graag op reis, bezoekt musea en tentoonstellingen. Mariachiara is vol energie, ijverig,
intelligent, beleefd, gezellig, aanvankelijk een beetje verlegen.
0DULDFKLDUDZRRQWPHWKDDUEURHUWMHHQRXGHUVRSPLGGHQ6LFLOLs7LMGHQVKDDUXLWZLVVHOLQJ
zou ze graag de katholieke kerk blijven bezoeken.

Felipe (Male from Brazil)
Service Ref:

14-04151

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Fair

Religion:

Catholic

Diploma/Graduate:

2016

GPA/Quartile:

Age: 17 years old

Smoke:

No

Parent:

Teacher/Trade Representative

Family Member:

Name Alice Atsuko (Mother)
1DPH/tOLDQ 'DXJKWHU
Name Felipe (Son)
Name Edvaldo (Father)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

)HOLSHZRRQWPHW]LMQPRHGHULQGH]XLGHOLMNHKHOIWYDQ%UD]LOLsLQHHQJURWHVWDG=LMQRXGHUV
zijn 8 jaar geleden gescheiden. Felipe verheugt zich op zijn uitwisselingsjaar; nieuwe cultuur
en land leren kennen, de uitdaging van helemaal opnieuw beginnen in een andere
omgeving. Maar vooral hoopt hij op een koude winter, hij heeft nog nooit sneeuw gezien, en
zou dolgraag een keer een sneeuwballen gevecht voeren. Felipe heeft aan zwemmen en
judo gedaan, op dit moment vindt hij vooral de groepssporten op school leuk. Felipe zit op
een technische school, vindt alle vakken interessant en is eigenlijk overal goed in,
natuurkunde en geschiedenis zijn wel zijn favorieten. Felipe¶s vrienden en school
omschrijven hem als spontaan, eerlijk, gevoelig en sociaal. Zelf voegt hij er aan toe dat hij
in een vreemde omgeving verlegen kan zijn. Felipe kookt thuis simpele maaltijden, houdt
van gezond eten.

Fernando (Male from Argentina)
Service Ref:

14-00725

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Fair

Religion:

Roman Catholic

Diploma/Graduate:
GPA/Quartile:

Age: 16 years old

Smoke:

No

Parent:

ingeniera/

Family Member:

Name Ana (Mother)
Name Agustin (Son)
Name Santiago (Son)
Name Fernando (Son)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Fernando Octavio (ook wel Octavio) woont met zijn moeder en 2 broertjes in het noorden
YDQ$UJHQWLQLs=LMQRXGHUV]LMQJHVFKHLGHQKLMKHHIWUHJHOPDWLJFRQWDFWPHW]LMQYDGHU
Octavio is een uitermate sportieve jongen, momenteel speelt hij tennis en gaat geregeld
joggen. Eerder heeft hij bij een zwem- en een voetbalclub gezeten en op school speelt hij
basketbal en handbal. Vissen en mountainbiken ziet hij als hobby. Op school is hij een
gemiddelde leerling, hij doet wel veel extra activiteiten zoals Engelse les, voetbaltoernooien,
wiskunde olympiade en de jeugd afdeling van de UN. Octavio is een vriendelijke en vlotte
jongen.

Gustavo (Male from Chile)
Service Ref:

14-00457

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Fair

Religion:

Catholic

Diploma/Graduate:
GPA/Quartile:

Age: 17 years old

Smoke:

No

Parent:

Marine Biologist/Business Owner

Family Member:

Name Valentina (Daughter)
Name Alicia (Mother)
Name Gustavo (Son)
Name Claudio (Father)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Gustavo komt uit een klein stadje in het uiterste zuiden van Chili. Een toeristisch oord
vanwege de nationale parken en de ligging aan zee, uitgestrekt dun bevolkt gebied.
Hij woont daar met zijn ouders en jongere zusje. Gustavo is een sportieve jongen, op school
doet hij aan handbal en basketbal, met zijn vrienden speelt hij straatvoetbal. Voor
wedstrijden en toernooien moeten ze vaak ver reizen, dit vindt Gustavo heerlijk. Niet alleen
om het reizen en andere plaatsen te bezoeken, maar ook om onder de mensen te zijn vindt
hij fijn. Gustavo wordt omschreven als extrovert, praat en lacht graag, houdt van
gezelligheid. Op school is hij een van de betere leerlingen, door de leraren geprezen voor
zijn volwassenheid en strakke planning.
Twee jaar geleden is het gezin gastgezin geweest voor een Duits meisje, daarmee heeft
*XVWDYRRQGHUYRQGHQZDWLQWHUFXOWXUHHOOHUHQLV*XVWDYRLVJHwQWHUHVVHHUGLQ
(wereld)nieuws en politiek en vindt AFS-uitwisseling een goede manier om kennis te maken
met de normen en waarden in een ander land/werelddeel.

Alianye (Female from Venezuela)
Service Ref:

14-00609

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Good

Religion:

Catholic

Diploma/Graduate:
GPA/Quartile:

Age: 17 years old

Smoke:

No

Parent:

Healthcare/Merchant

Family Member:

Name Noraida (Mother)
Name Luis (Stepfather)
Name Rosana (Brother)
Name Alianye (Daughter)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Dansen is erg belangrijk voor Alianye ze doet aan ballet en flamenco dansen, vaak
meerdere uren per dag als het huiswerk het toelaat. Daarnaast gaat ze met het gezin 1 keer
per week naar de sportschool. In de tijd die overblijft vindt ze het fijn om met haar vrienden
samen te zijn, uitgaan, film en muziek. Alianye doet erg haar best op school, besteed veel
tijd aan haar huiswerk. Dit jaar kan ze haar middelbare school afronden. In haar AFS jaar
ZLO]HJUDDJQDDVW1HGHUODQGOHUHQNHQQHQ]LFKRULsQWHUHQRSHHQYHUYROJRSOHLGLQJ$OLQ\H
is een echt gezins/familiekind; aanhalig, emotioneel en liefdevol maar ook een beetje
verlegen. In Nederland hoopt ze in een groot gezellig gezin terecht te komen. Alinya komt
uit de hoofdstad van Venezuela en woont daar met haar moeder, stiefvader en kleine zusje.

Mathilde (Female from France)
Service Ref:

14-04253

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Fair

Religion:

Christian

Diploma/Graduate:

2016

GPA/Quartile:

Age: 16 years old

Smoke:

No

Parent:

Teaching/Social worker

Family Member:

Name Martin (Son)
Name Mathilde (Daughter)
Name Martin (Brother)
Name Marie (Sister)
Name Isabelle (Mother)
Name David (Father)
Name Marie (Daughter)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Mathilde woont met haar ouders en jongere broertje en zusje in de regio Poitou-Charentes.
Een hecht gezin waar µs avonds gezamenlijk gedineerd wordt en zondag een dag voor het
gezin is. In de vakanties gaat het gezin met z¶n allen kamperen. Mathilde is leerling op het
lyceum en een van de betere leerlingen van haar klas, exacte vakken vindt ze het leukste.
Muziek en creativiteit zijn belangrijk voor haar, ze heeft danslessen op hedendaagse
muziek, probeert zichzelf te bekwamen in het gitaarspelen en ze tekent vaak. Ook heeft ze
langere tijd bij scouting gezeten. Mathilde is een spontane en zelfstandige meid, af en toe
wat slordig. Na een paar uitwisselingen via school is ze nu klaar voor het grote werk.

Kanoko (Female from Japan)
Service Ref:

14-01243

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:
Religion:

Buddhist

Diploma/Graduate:
GPA/Quartile:

Age: 16 years old

Smoke:

No

Parent:

Manufacturing/Other Professional Servise

Family Member:

Name Hitoshi (Son)
Name Kanoko (Daughter)
Name Yumiko (Mother)
Name Takeo (Father)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Kanoko woont met haar broer en ouders in de regio Tokio. Met haar vader gaat ze vaak
ZDQGHOHQLQGH]RPHUHQVNLsQLQGHZLQWHUPHWKDDUPRHGHUNRRNW]HJUDDJLQGH
weekenden bakken ze samen heerlijke cakes. Op school is Kanoko op alle fronten een
voortreffelijke leerling, serieus en enthousiast. Naast het reguliere schoolprogramma doet
ze aan drama en kyudo. Kyudo is Japans boogschieten, een traditionele sport, die ze 4 uur
per week beoefend. Kanoko¶s karakter wordt omschreven als rustig en prettig in de
omgang. Ze heeft voor Nederland gekozen vanwege de rijke cultuur en het feit dat
Nederland een klein land is. Ze wil graag gaan sporten bij een Nederlandse club, willekeurig
welke sport.

Benedetta (Female from Italy)
Service Ref:

14-06562

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Good

Religion:

Catholic

Diploma/Graduate:
GPA/Quartile:

Age: 17 years old

Smoke:

No

Parent:

Impiegato/

Family Member:

Name Benedetta (Daughter)
Name Cinzia (Mother)

I CANNOT live with:

Cats Indoor

Explanation:

I must admit I do not like cats, I do not feel comfortable with cats indoors. Howeveer, I am
willing to adapt.

Biographical:
Summary:

Benedetta komt uit de provincie Chieti, aan de Adriatische zee. Ze is enig kind en woont
samen met haar moeder. Haar vader is 4 jaar geleden overleden. Ze heeft een sterke band
met haar familie, ooms en tantes en neven en nichten. Op school is ze een excellente
leerling, goed op alle vlakken maar met een voorliefde voor de talen. Niet zo vreemd dat ze
later journalist of schrijver wil worden. Ze is de klassenoudste van haar schoolklas. Haar
grote hobby¶s zijn fotograferen en de danslessen drie keer in de week. In haar vrije tijd fietst
en leest ze graag of gaat uit met haar vriendinnen. Benedetta kan in het begin wat verlegen
en terughoudend zijn, maar daarna is ze levendig en een goeie vriendin.
Benedetta hoopt veel nieuwe vrienden te maken in Nederland, wil ze de uitdaging aangaan
om zich aan te passen aan een compleet ander land en een wereldburger worden.

PIMCHANOK (Female from Thailand)
Service Ref:

15-01565

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Good

Religion:

Buddhist

Diploma/Graduate:

2019

GPA/Quartile:

Age: 16 years old

Smoke:

No

Parent:

Employee/Housewife

Family Member:

Name PHRAECHANOK (Daughter)
Name PIMCHANOK (Daughter)
Name CHALERMSAK (Father)
Name POOLPERM (Mother)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Pimchanok, roepnaam Pim woont met haar ouders en jongere zus in het uiterste zuiden
YDQ7KDLODQG+DDUYDGHUZHUNWLQ0DOHLVLsHQLVDOOHHQGHZHHNHQGHQWKXLV9DDNGRHQ]H
hun uiterste best om het die weekenden extra gezellig te maken, het gezin gaat dan met
zijn allen een uitstapje maken of uit eten. In de vakanties maken ze vaak binnenlandse
reizen maar ook vaak reizen naar het buitenland. Pim heeft al aardig wat van de wereld
gezien en verheugd zich nu op Nederland. De hobby¶s van Pim zijn: naar muziek luisteren,
films kijken, klassiek Thai koken en recreatief fietsen en zwemmen. Pim haalt mooie cijfers
op school. Haar karakter wordt beschreven als vriendelijk, spraakzaam, goed
georganiseerd, eigenzinnig en kieskeurig

Lucas (Male from Brazil)
Service Ref:

14-04909

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Good

Religion:

Catholic

Diploma/Graduate:

2016

GPA/Quartile:

Age: 16 years old

Smoke:

No

Parent:

Lawyer/

Family Member:

Name Lucas (Son)
Name Junia Karla (Mother)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Lucas zijn grootste hobby is surfen op zijn longboard. (Soms vraag je je af waarom
studenten op uitwisseling willen?) Verder houdt hij van een potje voetbal op het strand en
lekker chillen met zijn vrienden op de boulevard. Toch verheugt hij zich erg op zijn
uitwisseling; de cultuur en de gebruiken in Nederland, het fietsen en het schoolsysteem te
leren kennen.
Op school is Lucas een gemiddelde student, geen uitblinker op onderdelen, maar kan
gewoon op alle vlakken goed meekomen. Hij zou later graag geologie gaan studeren.
Lucas heeft veel sporten beoefend, tegenwoordig gaat hij veel naar de sportschool.
Lucas komt uit een een-ouder gezin, het gezin van zijn oom en tante is erg belangrijk voor
hem.
Wie gaat deze grappige, vrolijke, sportieve knul een warm welkom heten.

TORSAENG (Female from Thailand)
Service Ref:

15-01736

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Good

Religion:

Buddhist

Diploma/Graduate:

2019

GPA/Quartile:

Age: 16 years old

Smoke:

No

Parent:

Own business/Housewife

Family Member:

Name Supaphon (Mother)
Name TORSAENG (Daughter)
Name Prakayfah (Daughter)
Name Boonloed (Father)
Name Dhepraksa (Daughter)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Fah (de andere naam van Torsaeng) woont met haar ouders en 2 jongere zusjes in
FHQWUDDO7KDLODQG2SVFKRROLV]LMHHQH[FHOOHQWHOHHUOLQJEqWDYDNNHQYLQGW]HOHXN+DDU
goede Engels komt omdat ze al 3 jaar achter elkaar op zomerkamp geweest is in NieuwZeeland. Fah is easy- going, actief, nieuwsgierig maar ook een beetje verlegen. In haar
uitwisselingsjaar hoop ze haar sociale vaardigheden te verbeteren, wat meer zelfvertrouwen
te krijgen. Daarnaast hoopt ze wat van haar cultuur in Nederland te brengen en wat Ned.
cultuur mee terug te nemen, ook de Ned. cultuurhistorie trekt enorm. Ze hoopt veel musea
te bezoeken.
Voor welke familie mag Fah lekker gaan koken?

Antoine (Male from Belgium French)
Service Ref:

14-01557

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Fair

Religion:

Catholic

Diploma/Graduate:

2015

GPA/Quartile:

Age: 18 years old

Smoke:

No

Parent:

Employee/Employee

Family Member:

Name Charlotte (Daughter)
Name Genevieve (Mother)
Name Antoine (Son)
Name Paul (Father)
Name Coline (Daughter)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Tennis en scouting doet deze jonge jongen al sinds zijn vroege jeugd. Op zijn uitwisseling
wil hij dan ook graag tennis spelen en in Nederland ontdekken hoe de scouting hier
georganiseerd is. Zeilen doet Antoine in kleine open bootjes, hij is gewoon om 1 keer per
jaar op wintersport(snowboarden) te gaan. In de vrije tijd die nog overblijft heeft hij zichzelf
geleerd gitaar te spelen, ook gaat hij graag uit met zijn vaste vriendenclubje. Antoine komt
uit het Franstalige deel van de hoofdstad, hij woont daar met zijn 2 zusjes en zijn ouders. Hij
KHHIWGHPLGGHOEDUHVFKRROLQ%HOJLsLQDIJHURQG2SKHWDWKHQHXPLVKLMHHQ
gemiddelde leerling. Hij weet nog niet welke vervolgstudie hij wil doen. Antoine is een vlotte,
spraakzame en toegankelijke jongen.

Naomi Dayanara (Female from Mexico)
Service Ref:

14-00775

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Good

Religion:

Catholic

Diploma/Graduate:
GPA/Quartile:

Age: 17 years old

Smoke:

No

Parent:

businessman/Housewife

Family Member:

Name Ismael German (Father)
Name Mitchell (Son)
Name Mariana (Daughter)
Name Naomi Dayanara (Daughter)
Name Abdalah (Other)
Name Maria Noemi (Mother)

I CANNOT live with:

Cats Indoor

Explanation:

I am scared of cats.

Biographical:
Summary:

Naomi komt uit het hart van Mexico, ze woont samen met haar ouders, neef en een jongere
zus. Haar oudste broer woont niet meer thuis. Ze houdt veel van reizen, ze is al 2 keer een
maand op zomerkamp geweest en met haar ouders in Europa. Nu wil ze er echt een jaar
tussenuit en Nederland gaan verkennen.
Naomi is een sportieve meid; ze zit op een voetbalclub en traint 2 keer per week, daarnaast
bezoekt ze 5 keer per week de sportschool. Ze vindt eigenlijk alle sporten wel leuk en is
daarin bijzonder competitief ingesteld. Naomi houdt van gezelligheid, haar gezin, de
vriendinnen op zaterdagavond om haar heen of gewoon gezellig naar de film.
Karaktereigenschappen; vriendelijk, aardig en humor.

Thais (Female from Brazil)
Service Ref:

14-02815

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Fair

Religion:

Catholic

Diploma/Graduate:

2016

GPA/Quartile:

Age: 16 years old

Smoke:

No

Parent:

Enginner/sales representative

Family Member:

Name Thais (Son)
Name Juliana (Mother)
Name Juliano (Father)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Thais is erg nieuwsgierig naar Nederland, ze heeft al veel over ons land gehoord van
vrienden en wil nu dolgraag het land, de cultuur en de mensen leren kennen. Vooral dat
laatste; ze vindt het spannend om veel nieuwe vrienden te maken. Aanvankelijk kan ze wat
verlegen zijn maar daarna gaat ze er voor! Het karakter van Thais wordt omschreven als
vriendelijk, loyaal naar haar vrienden. Haar ouders vinden haar zelfstandig en school
omschrijft haar als slim en ³focused´Ze haalt dan ook zeer hoge cijfers op school en is een
van de besten van haar klas.
Thais woont met haar ouders in een kustplaats in zuid-oost Brazilie. Ze is enig kind.

Veronica (Female from Italy)
Service Ref:

14-09814

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Good

Religion:

Catholic

Diploma/Graduate:
GPA/Quartile:

Age: 17 years old

Smoke:

No

Parent:

Militare/Impiegato

Family Member:

Name Giovanni (Father)
Name Veronica (Daughter)
Name Manuela (Mother)

I CANNOT live with:

Cats Indoor

Explanation:
Biographical:
Summary:

Veronica is een sportieve meid, drie keer per week gaat ze naar de sportschool, ze zit bij
HHQYROOH\EDOFOXEHQGDQLVHUQRJVNLsQHQ]ZHPPHQ1DDVWGHVSRUW]LW]HELMVFRXWLQJ
samen met haar groep doet ze vaak liefdadigheidswerk op zaterdag. In haar vrije tijd leest
ze graag, luistert naar muziek of gewoon plezier maken en uitgaan met haar vrienden en
vriendinnen. Op het lyceum haalt ze mooie cijfers, ze zou graag medicijnen gaan studeren
na de middelbare school. Haar karakter wordt omschreven als vrolijk, vriendelijk,
behulpzaam en vol energie. Veronica woont in een provinciestadje in de regio EmiliaRomagna, samen met haar ouders, ze is enig kind.

RATCHANOND (Male from Thailand)
Service Ref:

15-00859

Program:

Year Program for North Hemisphere(NH) / 2015

Status:
English:

Good

Religion:

Buddhist

Diploma/Graduate:

2017

GPA/Quartile:

Age: 17 years old

Smoke:

No

Parent:

Nurse/

Family Member:

Name Paleerat (Mother)
Name RATCHANOND (Son)

I CANNOT live with:
Explanation:
Biographical:
Summary:

Zelden was iemand zo duidelijk gemotiveerd om naar Nederland te komen als Meen
(roepnaam voor Ratchanond). Hij is erg negatief over het Thaise schoolsysteem waar je
alles uit het hoofd moet leren en waar je verplicht gemillimeterd haar moet hebben. Meen
heeft een uitgebreide studie gemaakt van het Nederlandse schoolsysteem en ziet dat als
een van de beste ter wereld, daarnaast heeft Nederland volgens hem een geheel andere en
unieke leefstijl. Last but not least, als liefhebber van alle soorten kaas loopt hij nu al te
kwijlen bij de gedachte aan Nederland. Meen is een grappige, enthousiaste, actieve, erg
sociale jongen. Relaxt ook, we take things easy! Op school is hij een gemiddelde leerling,
YRRUDOJHwQWHUHVVHHUGLQPDDWVFKDSSLMHQOHYHQVEHVFKRXZHOLMNHYDNNHQ0HHQZRRQWLQGH
provincie Chiang Mai, hij is enig kind.

