
Persbericht: Gastgezinnen gezocht in internationaal Enschede 

 

In Enschede zijn buitenlandse studenten welkom op het Kottenpark, op het College Zuid en op 

International School Twente. Via het High School Holland-programma komen in januari meerdere 

jongeren naar Nederland om hun droom te verwezenlijken, alleen hebben zij nog geen tijdelijk thuis 

gevonden. De organisatie Travel Active is daarom op zoek naar gastgezinnen in Enschede en 

omgeving. 

 

Jongeren uit alle werelddelen komen via het High School Holland-programma naar Nederland om hier 

een periode naar de middelbare school te gaan. Ze zijn tussen de 14 en 18 jaar oud. Zij zullen onze 

Nederlandse cultuur leren kennen, de taal leren en hier onderwijs volgen. “Zij kijken er erg naar uit om 

dit culturele avontuur aan te gaan”, zegt de uitwisselingsorganisatie Travel Active. “Het is niet niks om 

op die leeftijd drie maanden tot een schooljaar van huis te gaan, omdat ze toch die keuze gemaakt 

hebben, zijn ze allemaal erg gemotiveerd.”  

 

Internationaal Enschede 

De Belgische Justine (18) en Emile (18) draaien sinds begin september mee op Kottenpark. Chris 

Bonke, principal van International School Twente, geeft aan ook plek te hebben op zijn school. 

“Momenteel volgen ruim 80 leerlingen van 20 verschillende nationaliteiten bij ons internationaal 

onderwijs. We willen onze leerlingen voorbereiden op een internationaal leven. Via onze school leren 

de leerlingen andere culturen begrijpen. We ontvangen dolgraag meer nationaliteiten via Travel 

Active, daar kunnen onze leerlingen heel veel van leren.” Voordat de jongeren kunnen komen, zal 

door Travel Active eerst een gastgezin gevonden moeten worden. 

 

Moeilijk jaar door corona 

De uitwisselingsorganisatie Travel Active geeft toe dat dit jaar een extra uitdagend plaatsingsseizoen 

is. “Mensen vinden het toch spannend om het buitenland in huis te halen”, vertelt Dorine. “We blijven 

de richtlijnen volgen en als een situatie in een land verslechtert, zullen wij onze verantwoordelijkheid 

nemen. We werken met partnerorganisaties in het buitenland die de verantwoordelijkheid met ons 

delen.” 

 

Gastgezin zijn in Enschede 

De familie Sotthewes uit Enschede koos ervoor om de Belgische Justine in huis te halen om te leren 

over andere culturen. “Dit willen wij ook meegeven aan onze twee jonge dochters”, zegt gastmoeder 

Shirley. “De eerste ontmoeting was wat onwennig, maar na tien minuten voelde ik al: dit klopt. Zij past 

bij ons. Ze is erg zelfstandig en het loopt heel makkelijk. Onze 2,5-jarige en 4,5-jarige dochters vinden 

het helemaal fantastisch dat ze er een grote zus bij hebben gekregen.” Dorine van Travel Active geeft 

aan dat gastgezinnen ook iemand hosten, omdat zij de student hun uitwisseling gunnen. “Het 

gastgezin laat de droom van de buitenlandse student uitkomen. De studenten zijn het gastgezin altijd 

erg dankbaar.” 



 

Iemand in huis nemen is op vrijwillige basis. Het gastgezin zorgt voor kost en inwoning, de overige 

kosten komen voor rekening van de student of de organisatie. Travel Active organiseert diverse 

activiteiten en zorgt voor een fiets voor de student. In de regio is een local coordinator actief bij wie het 

gastgezin terecht kan.  

 

Ook gastgezin worden voor een buitenlandse student? Neem voor informatie contact op met het team 

van High School Holland: highschoolholland@travelactive.org of 085 222 4810, of bezoek hun 

website: https://www.travelactive.nl/high-school-holland  
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