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Ima, som er kallenavnet hennes, blir beskrevet som en kreativ, snill Ima, som er kallenavnet hennes, blir beskrevet som en kreativ, snill 
og åpenhjertig person. Ima har mange interesser, slik som tegning, og åpenhjertig person. Ima har mange interesser, slik som tegning, 
fotografering og musikk. I tillegg er hun glad i å lage mat. Hun fotografering og musikk. I tillegg er hun glad i å lage mat. Hun 
håper å kunne tilberede matretter sammen med sin fremtidige håper å kunne tilberede matretter sammen med sin fremtidige 
vertsfamilie. Hun er også glad i mer aktive hobbyer, slik som vertsfamilie. Hun er også glad i mer aktive hobbyer, slik som 
dykking, tandemhopp og ski. Hun håper på å bli flinkere til å stå på dykking, tandemhopp og ski. Hun håper på å bli flinkere til å stå på 
ski etter utvekslingsoppholdet.  Hun har hatt fransk på skolen i 10 ski etter utvekslingsoppholdet.  Hun har hatt fransk på skolen i 10 
år og er en flink elev.  Ima liker godt å være ute i naturen og hun år og er en flink elev.  Ima liker godt å være ute i naturen og hun 
gleder seg til å oppleve den norske naturen. Ima identifiserer seg gleder seg til å oppleve den norske naturen. Ima identifiserer seg 
selv som kjønnsfluid og hun er komfortabel med alle pronomen. selv som kjønnsfluid og hun er komfortabel med alle pronomen. 
Hun reiser til Norge med et åpent sinn og ser frem til å bli kjent Hun reiser til Norge med et åpent sinn og ser frem til å bli kjent 
med norske tradisjoner og aktiviteter.med norske tradisjoner og aktiviteter.

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


