
 

Opplev verden på hjemmebane – bli vertsfamilie for en badmintonentusiast! 

AFS er en ideell organisasjon som jobber for å bidra til fred og forståelse på tvers av 
landegrenser, blant annet gjennom å organisere utveksling for elever på videregående skole. 
Hvert år tar AFS Norge i mot om lag 150 utvekslingselever fra alle verdenshjørner, som gleder 
seg til å bli kjent med vårt ”eksotiske” land ved å bo et år i en norsk familie og gå på 
videregående skole her hos oss. I år kommer ungdommene til Norge i midten av august. 
 
Flere av elevene som kommer hit spiller badminton i sine hjemland, og vi vil gjerne finne 
vertsfamilier som deler denne interessen, og gleden over å være aktive i det lokale badminton-
miljøet. Som vertsfamilie i AFS tar dere imot et ekstra familiemedlem for ett år. AFSeren skal bli 
en del av familien - og dele både hverdager og høytider, gleder og sorger. Som vertsfamilie får 
du muligheten til å oppleve en ny kultur i ditt eget hjem, samtidig som du gir en ungdom en 
enestående og viktig opplevelse. Alle familietyper kan bli vertsfamilier!  
 
Se våre nettsider www.afs.no for mer informasjon, eller ta kontakt på 22 31 79 00 eller 
info@afs.no.  
 
Nontiya (Tiya) fra Thailand 
Tiya er en skoleflink og hyggelig jente fra Nord-Thailand. Hun liker godt å høre på musikk, 
tegne og male. På fritiden henger hun sammen med venner, og hun er også glad i å spille 
badminton og svømme. Hun blir ansett som en leder i skolesammenheng, og blir ofte valgt 
som ansvarlig for aktiviteter på skolen. Hun har valgt å spesialisere seg i språkfag, og 
studerer både engelsk og fransk. I tillegg er hun glad i samfunnsfag, og ønsker å studere 
statsvitenskap i fremtiden. Hun har en drøm om å kunne jobbe på ambassade når hun blir 
voksen. Hun har valgt Norge fordi det er så annerledes fra Thailand, og fordi hun er veldig 
interessert i vest-europeisk kultur og historie. Hun gleder seg også til å prøve å stå på ski. 
 

 
Paulina fra Slovakia 
Paulina er en familiekjær jente fra en liten by 80 km fra Bratislava, og bor hun sammen med 
foreldrene sine og en eldre bror. Paulina er en aktiv jente, med mange interesser. Hun spiller 
badminton 2 ganger i uka, i tillegg til at hun går på zumba og driver med sykling. Hun er også 
veldig glad i å stå på ski, og familien reiser ofte til Italia eller Østerrike på vinterferie. Hun gjør 
det veldig bra på skolen, og har bare toppkarakterer. Fagene hun er aller mest glad i er 
fransk, engelsk, geografi og historie. Hun gleder seg mye til å lære enda et nytt språk til 
høsten. Hun ser fram til både å møte sin nye familie, og et år som skoleelev i Norge. 
 
 

 
Zhora fra Frankrike 
Zhora er en blid og engasjert jente fra Dordogne i Frankrike. Hun trives med kreative ting 
som å tegne og å lage sine egne smykker, og hun drømmer om jobbe med noe slikt i 
fremtiden. Zhora er glad i sport, og spiller badminton, danser moderne jazz og går på ski. 
Lærere beskriver henne som sosial og åpen, og hun er mye sammen med vennene sine. 
Zhora har et veldig nært forhold til familien og de snakker mye sammen. Hun er veldig glad 
i språk og gleder seg til å lære norsk. Zhora ser fram til å lære mye og utvikle seg gjennom 
utvekslingsåret, og gleder seg til å få norske venner.  
 

 
Ayato fra Japan 
Ayato er en munter og hyggelig gutt fra storbyen Yokohama. Han er lidenskaplig opptatt av 
astronomi, og drømmer i fremtiden om å jobbe for NASA. Som et lite skritt i retning dette 
målet har han valgt å gå på en meget realfagsorientert prestisjeskole, og han utmerker seg 
som en sterk elev i alle realfag, i gym og i engelsk. Utover dette er han aktiv i utenomfaglige 
aktiviteter på skoen, deriblant på badminton-, og fotballaget, og i fotogruppen. Han ser frem 
til å lære mer om den norske kulturen og lære seg norsk, og han har også en drøm om å få 
oppleve midnattssol og nordlys, som han bare har sett bilder av og er veldig fascinert av. 


