GEZOCHT: GASTGEZINNEN VOOR EEN SEMESTER
Ben jij internationaal georiënteerd en lijkt het je leuk een internationale student onderdak te
bieden? We horen graag van je.
Met het programma 'Semester in Amsterdam' biedt de VU studenten de mogelijkheid om een
semester bij een gastgezin te wonen.
Wat voor student?
Internationale studenten die tijdelijk aan de VU via 'Semester in Amsterdam' studeren. Ze
hebben een interesse in de Nederlandse cultuur en willen graag bij een gezin in huis wonen om
die echt te leren kennen.
Wat voor gezin?
Zowel alleenstaanden als gezinnen met en zonder kinderen. Belangrijk is een zekere
nieuwsgierigheid naar buitenlandse studenten, en het gezin moet het leuk en interessant vinden
een nieuw ‘gezinslid’ welkom te heten.
Wanneer? 17 augustus - 23 december, 2019 (+/- 4 maanden)
Voorwaarden?
-

Zelfstandige slaapkamer met internet, bed, kast, bureau

-

Minimaal één keer per week gezamenlijk dineren met de student

-

Vrije toegang tot keuken

-

Inschrijving bij de gemeente moet mogelijk zijn

Vergoeding? Het gezin ontvangt over de totale periode € 3000,-. Hieronder valt zowel de huur
voor de kamer als een onkostenvergoeding.
Interesse? Neem contact op met Semesterinamsterdam@vu.nl of bel naar 020 59 82192

HOST FAMILIES WANTED
Are you an internationally-minded individual/family interested in hosting an international student
for one semester? We would love to hear from you.
The 'Semester in Amsterdam' Programme is offering students the option to stay with a host
family for one semester.
What kind of students? International students who wish to study at VU Amsterdam for one
semester through the 'Semester in Amsterdam' Programme. Our students come from all over
the world and have an interest in Dutch culture and living with a host family.
What kind of family? All types of families are welcome (single and with or without children)!
It's important that families have a certain curiosity about foreign students and an interest in
welcoming a new temporary member of the family.

When? 17 August - 23 December, 2019 (+/- 4 months)
Conditions?
- The homestay must be easily reachable from VU Amsterdam by bike or public transport
- An independent bedroom with internet, bed, wardrobe, and desk must be available
- At least once a week dinner is shared with the student
- Access to kitchen
- Registration with the municipality is possible.
Compensation? The family receives € 3000 for the period in which the student resides. This
includes both the rent for the room and an expense allowance.
Interested? Please contact Semesterinamsterdam@vu.nl

