Alessandro uit Mexico

16 jaar - zoekt gastgezin – vanaf januari
Naam: Alessandro
Land: Mexico
Geboortedatum: 11 september 2002
Persoonlijke eigenschappen: : Serieus, verlegen, gemotiveerd, leergierig
Verblijfsperiode: Een schooljaar
Hobby’s: Elektronische muziek maken, voetballen, videospelletjes, fietsen
Hallo toekomstig gastgezin,
Mijn naam is Alessandro en ik ben een Mexicaanse student. Ik wil jullie alvast bedanken dat jullie mij in
huis willen nemen en dat jullie mij de kans geven om de Nederlandse cultuur te leren kennen. Ik ben al
sinds lange tijd gefascineerd door de Nederlandse cultuur en Nederland in het algemeen.
Ik kom uit de vierde grootste stad in Mexico; Puebla. Puebla is op ongeveer 2 uur afstand van Mexico
Stad. Mijn gezin bestaat uit mijn ouders, mijn zus en ik. Ik heb met ze allemaal een sterke band en dat
vind ik ook belangrijk. Mijn meeste vrienden komen ook uit Puebla. Zij houden net zoals ik van
elektronische muziek, skateboarden, fietsen, voetballen en basketballen. Thuis help ik vaak met kleine
klusjes zoals mijn kamer opruimen, grasmaaien, afwassen en zo nu en dan kook ik. Op school werk ik hard
omdat ik graag hoge cijfers haal. Na mijn middelbare school zie ik mezelf terug komen naar Europa om
hier verder te studeren.
Toen ik erachter kwam dat elektronische muziek en voetbal twee grote dingen in Nederland zijn ben ik
helemaal nieuwsgierig geworden naar het land. Eerder ben ik 3 maanden in Nederland geweest en vond
dat erg leuk. Jullie taal en cultuur spreekt mij erg aan en ik vind het daarom heel interessant en cool om
te leren. Wat ik ook leuk vind aan Nederland is dat het heel veilig is en dat de levenstandaard tamelijk
hoog is.
Ik kijk er naar uit om meer te weten te komen over jullie stad, interesses, hobby’s maar vooral wie jullie
zijn!
Ik hoop dat we beide veel van elkaars cultuur en interesses kunnen leren.
Met vriendelijke groet,
Alessandro

Voor meer informatie of vragen neem contact op met het High School Holland team:
Highschoolholland@travelactive.org of +31 (0)20 737 20 62
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