“Als alle 17- of 18 jarigen op de wereld een uitwisseling
in een ander land zouden mogen meemaken,
dan is er binnen één generatie geen oorlog meer denkbaar.
Carl Wilhelm Stenhammar
voormalig wereldvoorzitter Rotary
Wat wordt er van mij verwacht?
- Maak deel uit van het gezin net zoals je dat thuis doet.
- Wees een ambassadeur voor je land, je familie en je sponsorclub.
- Ga naar school (dit is verplicht en zo leer je leeftijdsgenoten kennen),
leer zo snel mogelijk de taal en pas je aan aan de gebruiken van het land.
- Je gastland zal alles over België willen weten, dus wees voorbereid.
- Verdiep je in de geschiedenis, politiek en cultuur van het land waar je
heen gaat terwijl je nog in België bent en leer het ter plaatse zo goed
mogelijk kennen.
- Neem deel aan de plaatselijke Rotarybijeenkomsten.
- Leer op eigen benen staan, zelf problemen oplossen, praat erover,
m.a.w. word zelfstandig.
- Zet je hart en verstand open en geniet met volle teugen!
- Zorg dat je eigen familie thuis gastgezin van een buitenlandse student
wordt.

Interesse?
Stuur een mail naar ryechair2140@telenet.be voor meer info

Vergeet niet je naam, woonplaats, gsm-nummer en geboortedatum te vermelden

Rotary Youth Exchange
INTERNATIONAAL UITWISSELINGSPROGRAMMA

Een jaartje weg...

iets voor jou?

Boeit het je om nieuwe mensen, culturen en talen te ontdekken? Leg je gemakkelijk contacten?
Ben je leergierig? Dan is het Youth Exchange Program (RYE) beslist iets voor jou!
Wat en voor wie?
Een unieke manier om een ander land, cultuur en taal te
leren van binnen uit. Ben je tussen 15 en 18, dan kan je
je kandidaat stellen. Of je uit een Rotaryfamilie komt of
niet, maakt helemaal niets uit. Je hebt wel een Rotaryclub nodig die je wilt voordragen, een zgn. sponsorclub.

Wat is Rotary?
Rotary is een wereldorganisatie van professionele mensen
die zich inzetten voor humanitaire doelen.
Vrijwilligers zetten zich in voor diverse projecten:
armoede, honger, polio... m.a.w. dienst aan de
gemeenschap: “Service above self.’

Wat doe je daar zoal?
Je verblijft als uitwisselingsstudent in 2 of 3 verschillende
gastgezinnen. Zoals de andere jongeren ga je naar school,
waar je contacten zal leggen met leeftijdsgenoten. Verder
neem je deel aan buitenschoolse activiteiten, net zoals
thuis. Er worden facultatieve reizen georganiseerd door
Rotary zodat je het land nog beter kan leren kennen.

Daarnaast is er ook een grote belangstelling voor de
jeugd, “de leiders van de toekomst". Clubs en
districten ontvangen en zenden jaarlijks 9000
jongeren van 16 tot19 jaar uit die hun vakantie of een
volledig schooljaar in het buitenland willen doorbrengen.

“Mijn uitwisselingsjaar met de Rotary
was een mooie ervaring, dat zal ik
nooit vergeten. Ik vond het heel leuk
om een nieuwe cultuur en veel mensen
van verschillende landen te leren kennen. Ik heb veel over mezelf geleerd
en ik werd een zelfstandiger persoon.
Dank u, Rotary!!”
Marga - Ecuador

Waarheen?
Argentinië, Brazilië, Colombië, Ecuador, Mexico, Japan,
Peru, Bolivië, Taiwan, Australië, Zuid-Afrika, Thailand,
Canada, USA, Italië, Spanje e.a.
Je geeft jouw voorkeurslanden op en wij proberen
één van jouw keuzes voor je te vinden. Eender waar je
gaat, het wordt een unieke belevenis en je zal
merken dat de wereld kleiner is dan je ooit dacht en
dat “Anders” niet beter of slechter is.

Hoeveel kost dat?
Schoolkosten en zakgeld worden door de plaatselijke
Rotaryclub betaald en je nieuwe familie zorgt voor je
verblijf als kersverse “zoon” of “dochter.”
Voor de reiskosten, verzekering, administratie (€ 800,-)
en extra zakgeld ter plaatse moet je rekening houden
met € 3.000,- à € 3.500,-.
Vergelijk deze kosten met je kosten thuis gedurende een
jaar... Ongelooflijk, niet?

