At være værtsfamilie for en udvekslingselev i Danmark
Fam. Rubusch 2011-2012 besøg af Tira fra Taiwan, som de i 2017 var på besøg hos
i Taiwan. Læs mere om familiens oplevelse. Skrevet i 2017.
En oplevelse i livet rigere!
Vi er en familie på 4 personer. I 2011 til 2012 tog vores søn på udveksling gennem Explorius
til
Arkansas, USA. For at vi også kunne få en oplevelse valgte vi at tage en udvekslingsstudent fra Taiwan.
Særligt vores datter på dengang 14 år skulle opleve noget andet det år.
Igennem Explorius fik vi Rita som udvekslingsstudent. En ung pige på 17 år, som skulle bo hos os i det år.
Det blev et godt, sjovt og lærerigt år for os alle. En oplevelse, hvor vi oplevede at få en ekstra datter ind i vor
familie. Efterfølgende har vi holdt kontakten vedlige via brev, julegaver, Facebook og Skype. Kontakten har
også betydet, at vi sommeren 2017 valgte at rejse til Taiwan for at besøge Rita og hendes familie, venner og
kæreste. En stor oplevelse i 14 dage, hvor vi fik set Taiwan og bekræftet mange af de historier, hun havde
fortalt under sit ophold hos os. I Taiwan viste hun som guide os nærmest hele øen. Vi fik indtryk af kultur,
natur, religion, det taiwanesiske køkken og havde mange sjove stunder sammen med hendes familie og
venner.
Vi blev varmt modtaget, og familien viste stor taknemlighed for, at vi dengang i 2011 åbnede vores dør for at
modtage Rita.
Vi kan varmt anbefale at tage en udvekslingsstudent, idet vi føler, at vi har fået en ekstra familie for livet. En
familie der også følger med i, hvad vi laver i DK.
Der er knyttet tætte bånd for livet og hvor vi samtidig har oplevet glæden ved at åbne op for en fremmed
kultur. En åbning, der giver forståelse for hinanden
Med venlig hilsen
Jette og Lars Rubusch
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