
Yuna  fra Frankrike � 
Født: Mai 2006
Interesser: Basketball, jogging 
og matlaging

For mer informasjon:
www.afs.no/vertsfamilie

Yuna er en moden og glad jente som er nysgjerrig. Hun liker å finne Yuna er en moden og glad jente som er nysgjerrig. Hun liker å finne 
ut av ting og er tilstedeværende for venner og familie. Hun bor ut av ting og er tilstedeværende for venner og familie. Hun bor 
på en gård sammen med mor, far og to søstre. I tillegg har hun en på en gård sammen med mor, far og to søstre. I tillegg har hun en 
eldre bror som har flyttet ut. På skolen er hun en toppstudent og eldre bror som har flyttet ut. På skolen er hun en toppstudent og 
skal uteksamineres i 2024. Målet er å bli advokat for hun ønsker å skal uteksamineres i 2024. Målet er å bli advokat for hun ønsker å 
hjelpe andre og misliker urettferdighet og rasisme. Yuna liker basket, hjelpe andre og misliker urettferdighet og rasisme. Yuna liker basket, 
kan ta seg en joggetur og så liker hun å lage mat og bake. Hun kan ta seg en joggetur og så liker hun å lage mat og bake. Hun 
liker brettspill og er god i dette. Yuna ønsker å dra på utveksling liker brettspill og er god i dette. Yuna ønsker å dra på utveksling 
for å kunne oppleve en annen verden, møte nye mennesker, få for å kunne oppleve en annen verden, møte nye mennesker, få 
nye impulser, bli mer utadvendt, lære mer om den norske kulturen, nye impulser, bli mer utadvendt, lære mer om den norske kulturen, 
språket og det norske livet generelt.språket og det norske livet generelt.

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


