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Timeo er en aktiv, men også rolig gutt, seriøs og organisert, god til å Timeo er en aktiv, men også rolig gutt, seriøs og organisert, god til å 
lytte, omsorgsfull og vennlig. Han er nysgjerrig og samfunnsinteressert. lytte, omsorgsfull og vennlig. Han er nysgjerrig og samfunnsinteressert. 
Han har en leken og lun humor. Han liker veldig godt skolefagene Han har en leken og lun humor. Han liker veldig godt skolefagene 
naturfag, fysikk og gym. Han liker å være i aktivitet og håper han får naturfag, fysikk og gym. Han liker å være i aktivitet og håper han får 
en vertsfamilie som også er aktiv. Hjemme er han vant til å hjelpe til en vertsfamilie som også er aktiv. Hjemme er han vant til å hjelpe til 
med faste gjøremål, som å stelle med noen av de mange husdyrene med faste gjøremål, som å stelle med noen av de mange husdyrene 
de har. Musikk er viktig for Timeo, både å lytte til musikk og å aktivt de har. Musikk er viktig for Timeo, både å lytte til musikk og å aktivt 
spille fiolin selv. Han  har spilt fiolin i 8 år og vil gjerne fortsette med spille fiolin selv. Han  har spilt fiolin i 8 år og vil gjerne fortsette med 
det mens han er på utveksling. Han liker å bake kaker og er glad i god det mens han er på utveksling. Han liker å bake kaker og er glad i god 
mat, han spiller gjerne basket og liker å sykle og å løpe sammen med mat, han spiller gjerne basket og liker å sykle og å løpe sammen med 
venner. Noe annet han liker godt er å lese, særlig magasiner om basket venner. Noe annet han liker godt er å lese, særlig magasiner om basket 
og mangablader. Timeo har valgt å dra på utveksling for å bli kjent og mangablader. Timeo har valgt å dra på utveksling for å bli kjent 
med en ny kultur og språk, og for å lære mer om det norske familie og med en ny kultur og språk, og for å lære mer om det norske familie og 
skolestrukturen. Han ser frem til å bli kjent med sin vertsfamilie.skolestrukturen. Han ser frem til å bli kjent med sin vertsfamilie.

Kunne dere tenke dere å være vertsfamilie for Timeo, og bidra til at han får en 
fin opplevelse her i Norge? Søk om å bli vertsfamilie i dag! 


