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Romeo er en åpen, nysgjerrig og sosial gutt fra Frankrike, som liker Romeo er en åpen, nysgjerrig og sosial gutt fra Frankrike, som liker 
å bli kjent med nye mennesker. Han elsker sport både på skolen å bli kjent med nye mennesker. Han elsker sport både på skolen 
og på fritiden. Han har drevet med rugby siden han var åtte år, og på fritiden. Han har drevet med rugby siden han var åtte år, 
men også vært innom judo og basketball. I tillegg driver han med men også vært innom judo og basketball. I tillegg driver han med 
svømming ukentlig og liker å sykle når han har tid til det. Romeo svømming ukentlig og liker å sykle når han har tid til det. Romeo 
ønsker å fortsette med sportslige aktiviteter under utvekslingsåret, ønsker å fortsette med sportslige aktiviteter under utvekslingsåret, 
men er åpen for å prøve nye idretter. Av venner og familie beskrives men er åpen for å prøve nye idretter. Av venner og familie beskrives 
han som åpen, snill og til å stole på. Han er rolig og liker å høre på han som åpen, snill og til å stole på. Han er rolig og liker å høre på 
musikk og prate med venner på fritiden. Romeo ønsker å dra på musikk og prate med venner på fritiden. Romeo ønsker å dra på 
utveksling for å lære om andre måter å leve på, andre kulturer og utveksling for å lære om andre måter å leve på, andre kulturer og 
for å lære et nytt språk. Han håper også å kunne lære bort mer om for å lære et nytt språk. Han håper også å kunne lære bort mer om 
Frankrike og fransk kultur til vertsfamilien han kommer til. Romeo Frankrike og fransk kultur til vertsfamilien han kommer til. Romeo 
liker å være med barn og kunne gjerne tenke seg å komme til en liker å være med barn og kunne gjerne tenke seg å komme til en 
familie med yngre søsken.familie med yngre søsken.

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


