BELEEF
DE WERELD
THUIS
Word gastgezin en ervaar het interculturele leven met het

#AFSeffect

OP AVONTUUR
MET JE GEZIN
Ontdek een nieuwe wereld
samen met je familie en
vrienden zonder lange
vluchten, hoge reiskosten of
strakke reisplanning.

Als gastgezin haal je de wereld in huis.
Het hele gezin neemt deel aan een
nieuwe uitdaging. Je start samen aan
een onvergetelijke reis:
je leert omgaan met diversiteit, je
wordt bewust van je eigen gewoonten
én bouwt levenslange en wereldwijde
vriendschappen op.

“ We zijn al vier jaar op rij
gastouders en elk jaar is tot
nu toe anders geweest met
nieuwe persoonlijkheden
en AFS-activiteiten. Maar
achteraf missen we ze
allemaal even hard "

Johan & Dieter

Iedereen kan zich
kandidaat stellen als
gastgezin: gezinnen
met of zonder kinderen,
alleenstaanden, holebi's
of nieuw-samengestelde
gezinnen. Je kiest
zelf voor welk type
uitwisselingsstudent je
gastgezin wil worden,
de gewenste leeftijd, de
duur en de periode die
het best bij jou passen:

VOOR IEDEREEN
• een trimester / semester / jaar
• minder- / meerderjarig
• student / stagiair / vrijwilliger
• met instapmogelijkheden op elk
moment van het jaar
We verwachten wel dat je open staat
voor mensen met andere waarden en
overtuigingen en dat je bewust met
verschillen wil leren omgaan.

DE JUISTE MATCH

Via huisbezoeken gaan onze vrijwilligers met gastgezinnen
in gesprek om hun verwachtingen en die van hun mogelijke
gastzoon of -dochter af te toetsen. We streven naar een goede
match waarbij iedereen zoveel mogelijk zichzelf kan blijven!

“ Op dag 1 leefde ik op
adrenaline: In de voormiddag
naar de winkel. In de namiddag
inschrijven op school. Haar
hier en daar gaan voorstellen...
Vanaf dag 2 laste ik terug mijn
dagelijkse rustmomentje in...en
zo vielen wij heel snel terug in
ons normale gezinsritme".

Karin kampt met
de ziekte van Lyme

" Andres is als een echte zoon
voor ons, ook 2,5 jaar na zijn
AFS-uitwisseling. We hebben
een toprelatie met zijn
ouders en gingen zelfs met
hen op vakantie in Mexico. Zij
bezochten ons in april. Dit is
familie voor de rest van ons
leven!"

gastpapa Jan

“ Ik wil dat mijn kinderen
zich kunnen aanpassen
aan hun omgeving. Dat ze
accepteren dat er meer
dan één manier is om
dingen te doen en dat
wat anders is, ook goed
kan zijn"

Een AFS-ervaring is altijd een
avontuur en een uitdaging die
jezelf en je gezin doet groeien.
Je ontwikkelt competenties om
met culturele verschillen om te
gaan en problemen in alledaagse
situaties vanuit nieuwe
perspectieven te benaderen.

INTERCULTURELE
COMPETENTIES

gastmame Hilde

Tijdens interactieve workshops
juist voor en na aankomst
van je gaststudent krijg je
methodieken aangereikt die
je versterken in:
• Intercultureel begrip
• Empathie en inleving
• Actief luisteren
• Communicatie
• Zelfbewustzijn

WERELDWIJS
Via haar uitwisselingsprogramma’s en sterke
educatieve omkadering
streeft AFS naar de vorming
van actieve wereldburgers.
Door jongeren en gezinnen
de kans te bieden zich onder
te dompelen in een nieuwe
cultuur en hen de juiste tools
aan te reiken om met culturele
verschillen om te gaan dragen
deelnemers bij aan meer
tolerantie in de wereld.

Gastgezinnen zijn een cruciale
schakel in het leerproces
dat jongeren tijdens hun
uitwisseling afleggen.
Door gastgezinnen goed
voor te bereiden en lokaal te
ondersteunen ontwikkelen
zowel de gaststudent als
het gastgezin de nodige
competenties die het vredevol
samenleven in een diverse
samenleving mogelijk maken.

OMKADERING
ELK GASTGEZIN
KRIJGT:
• persoonlijke begeleiding door
ervaringsdeskundigen
• een AFS-contactpersoon in de
buurt
• 24/7 ondersteuning door een
professionele staf
• vergoeding van bepaalde
(vervoers)kosten
• informele ontmoetingen met
andere gastgezinnen

ELKE GASTSTUDENT
WORDT:
• begeleid door lokale
vrijwilligers
• ondersteund met taallessen
Nederlands
• door AFS opgevolgd via
contacten met de school /
het project van de deelnemer
• uitgenodigd voor AFSreflectiemomenten en
-activiteiten
" De komst van Marcos heeft
ervoor gezorgd dat we
als gezin elkaar nog beter
leerden kennen, door zijn
spontane, rustige aanpak
draaide hij al snel mee en
werd het voor ons allemaal
een fantastische ervaring"

Sofie en Jan

AFS VLAANDEREN
AFS Vlaanderen maakt deel uit van een
internationale vrijwilligersorganisatie die
interculturele ontmoetingen organiseert voor
jongeren, jongvolwassenen en gezinnen. Ze
zet zich in om samen met actieve vrijwilligers
en onderwijsinstellingen ook in Vlaanderen
bij te dragen aan een respectvolle en
rechtvaardige samenleving.

Meer info op: www.afsvlaanderen.be/beleef
VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

@afsvlaanderen #AFSeffect #afsvlaanderen

