
Povežite svojo družino s svetom
Postanite družina gostiteljica, sprejmite AFS dijaka ali 

dijakinjo na izmenjavi v svoj dom in spoznajte svojo 
družino z novo kulturo

JESSICA (17), Nemčija
10-mesečna izmenjava

Jessica je pozitivna dijakinja iz Nemčije, ki si 
želi postati del slovenske družine in se naučiti 
slovenščne.

V prostem času je članica prostovoljskega gasilske-
ga društva, rada bere in vrtnari, nasploh zelo uživa 
v aktivnostih v naravi. Za sabo že ima 3-mesečno 
izmenjavo, je zelo prilagodljiva in se rada uči novih 
stvari in spretnosti.

BEGOÑA (17), Španija
10-mesečna izmenjava

Begoña je nadobudna dijakinja iz Španije, ki si želi 
spoznati slovenske običaje in poskusiti čim več 
lokalne hrane.

Obožuje šport, v prostem času igra košarko, rada 
pa se tudi druži s prijatelji. Od šolskih predmetov jo 
najbolj zanima kemija, saj si želi delati v laborator-
iju. Je motivirana, sproščena in vedno dobre volje.

LIESE (16), Belgija 
3-mesečna izmenjava

Liese prihaja iz Belgije in si želi svojo izmenjavo 
preživeti v Sloveniji, saj pravi, da bi res rada živela v 
državi, ki ji je čisto neznana.

Obožuje živali, predvsem konje, v prostem času pa 
se rada druži s prijatelji. V šoli so ji najbolj pri srcu 
predmeti, pri katerih lahko kritično razmišlja, kot 
sta etnologija in zgodovina. Spoštovanje do drugih 
in iskrenost sta vrlini, s katerimi bi se opisala.

Spoznajte dijakinje, ki prihajajo v Slovenijo septembra:



PHOEBEE (16), Francija
10-mesečna izmenjava

Phoebee prihaja iz Francije in gleda na izmenjavo 
kot na odraz odraslosti in hkrati otroške sanje.

Je zelo kreativna, radovedna in prilagodljiva oseba, 
ki ji ni nikoli dolgčas. Šola ji je pomembna, saj si želi 
dobro kariero kasneje v življenju. V prostem času se 
ukvarja z gledališčem, rada kolesari, kuha in bere.

PAULIEN (17), Belgija
3-mesečna izmenjava

Paulien je nasmejana dijakinja iz Belgije, ki si svojo 
izmenjavo želi preživeti v Sloveniji, saj tukaj še nikoli 
ni bila, slišala pa je že marsikaj o nas.

Svoj prosti čas najraje preživlja z gledališko skupi-
no, v kateri sodeluje, ali pa z mladinsko skupino, 
podobno tabornikom. Rada je v naravi in se druži s 
prijatelji.
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Za več informacij nas kontaktirajte!

Družine gostiteljice poskrbijo za hrano in namestitev ter 
vključijo dijakinje v vsakodnevno družinsko dogajanje. 

Dijakinje razpolagajo z lastno žepnino in denarjem za 
dodatne aktivnosti, AFS pa obojim stoji ob strani tekom 

celotne izkušnje.


