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Yarumi er en utadvent, flittig og ansvarlig jente fra Italia med Yarumi er en utadvent, flittig og ansvarlig jente fra Italia med 
peruansk opprinnelse. Hun anser seg selv som moden for alderen, peruansk opprinnelse. Hun anser seg selv som moden for alderen, 
ettersom at hun flyttet fra Peru til Italia da hun var ni år og vokste ettersom at hun flyttet fra Peru til Italia da hun var ni år og vokste 
mye av å måtte tilpasse seg en helt ny tilværelse. På fritiden liker mye av å måtte tilpasse seg en helt ny tilværelse. På fritiden liker 
hun å være med venner. I tillegg har hun volleyball treninger to hun å være med venner. I tillegg har hun volleyball treninger to 
ganger i uka. Hun synes også det er viktig å ha tid for seg selv, ganger i uka. Hun synes også det er viktig å ha tid for seg selv, 
da liker hun å lage mat eller å synge og danse. Yarumi går på en da liker hun å lage mat eller å synge og danse. Yarumi går på en 
videregående med fordypning i turisme. På skolen er hun spesielt videregående med fordypning i turisme. På skolen er hun spesielt 
interessert i å lære språk. Venner og familie beskriver henne som interessert i å lære språk. Venner og familie beskriver henne som 
organisert og selvstendig. Yarumi har et nært forhold til sin mor, organisert og selvstendig. Yarumi har et nært forhold til sin mor, 
som hun bor med, og et spesielt bånd til sine besteforeldre som som hun bor med, og et spesielt bånd til sine besteforeldre som 
hun vokste opp med i Peru.hun vokste opp med i Peru.

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


