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« Een nieuwe zoon of dochter opnemen in je gezin, 
het is telkens een groot avontuur. Een echte 
uitwisseling en veel momenten van geluk » 

Guy & Marie - gastouders van Monica (Mexico)

Een nieuwe kijk 
op je wereld!
Elk jaar verwelkomt de vzw WEP Windrose studenten van overal ter 
wereld die voor een periode van 4 weken tot een volledig schooljaar in  
België/Vlaanderen willen komen leven. 

Door een jongere uit Wallonië of het buitenland bij je thuis te verwelko-
men, beleef je een unieke interculturele ervaring. Je gaat met een andere, 
nieuwe blik naar je eigen wereld kijken: de blik van de jongere die je in 
huis neemt. Word gastgezin, het maakt je zoveel rijker! 
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Wat is een gastgezin?

De gastgezinnen van WEP zijn warme, leergierige, open en verdraagza-
me mensen die graag een andere cultuur, levensstijl, denkwijze, tradities 
en gewoontes willen ontdekken. 

Onze gastgezinnen stellen hun thuis en levenswijze open voor een bui-
tenlandse student die zich aan de gewoontes en regels van het gezin 
moet aanpassen. Dag na dag krijgen ze de kans om de kleine verschillen
tussen onze cultuur en die van de student te ontdekken.

Wie kan gastgezin worden?

Er bestaat geen “prototype” gastgezin. Het maakt niet uit of je kinderen 
hebt of niet, kinderen die ouder of jonger zijn dan de uitwisselingsstu-
dent, of je een jong of een ouder koppel bent of een alleenstaande ouder 
met één of meerdere kinderen. Je kan in een huis of appartement wonen, 
in de stad of op het platteland.

WEP geeft voorrang aan de volgende kwaliteiten:

•	 Open	minded zijn

•	 Vastberaden zijn om gastgezin te worden

•	 De gebruikelijke moraliteitsnormen naleven

•	 De gebruikelijke hygiënische normen naleven.
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Wat is een uitwisselingsstudent?

Het is een jonge student(e) die openstaat voor nieuwe waarden, die zich-
zelf wil ontplooien en zijn aanpassings- en interactievermogen met ande-
ren verder wil ontwikkelen. Iemand die zijn toekomst ernstig neemt en die 
onze taal wil leren door in een Nederlandstalige omgeving te vertoeven.

De uitwisselingsstudenten van WEP zijn tussen 15 en 19 jaar. Ze komen 
uit Wallonië, Europa (Oost/West), de VS, Canada, Australië, Brazilië, Ar-
gentinië, Colombia, Venezuela, Mexico … De studenten die naar hier ko-
men, hebben heel bewust voor België/Vlaanderen gekozen, uit een hele 
reeks mogelijke bestemmingen. Het is onze cultuur die ze beter willen 
leren kennen. Het is dus aan ons om die keuze eer aan te doen!

“Zondag	28	augustus	...	In	welk	avontuur	heb	ik	me	gestort?	Binnen	en-
kele	uren	verlaat	ik	mijn	vertrouwde	omgeving.	De	minuten	verstrijken	en	
ik	begin	me	meer	en	meer	vragen	te	stellen	bij	mijn	keuze.	Het	grote	mo-
ment	is	aangebroken.	Ik	raap	al	mijn	moed	bijeen,	brabbel	enkele	woor-
den	en	probeer	zo	goed	mogelijk	te	antwoorden	op	alle	vragen.	En	dan	
volgt	het	uur	van	de	waarheid,	mijn	ouders	vertrekken	naar	de	Ardennen	
terwijl	ik	me	naar	Antwerpen	begeef.	Vanaf	nu	ben	ik	“de	nieuwe”	Louise,	
de	 oudste	 dochter	 van	 de	 familie...	 Dankzij	 de	 steun	 van	mijn	 nieuwe	
gezin	 krijg	 ik	 elke	dag	een	beetje	meer	 zelfvertrouwen.	Op	school	 kan	
ik	altijd	rekenen	op	mijn	vrienden.	Ondanks	de	politieke	spanningen	en	
tegenstellingen	in	ons	land	voel	ik	me	echt	thuis	in	Vlaanderen!”	
Aurore – Uitwisselingsstudente uit Wallonië
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waarom gastgezin worden?

•	 Je ontdekt een nieuwe wereld via de persoonlijkheid van een uitwis-
selingsstudent die hier zijn horizon komt verruimen en geeft hem/haar 
de kans om ons land, onze taal en onze cultuur te leren kennen.

•	 Je maakt kennis met een andere manier van leven en denken en leert 
die begrijpen.

•	 Je leert de moeilijkheden van een student in het buitenland beter be-
grijpen. Op die manier ga je gelijkaardige ervaringen van je eigen kin-
deren misschien anders bekijken.

•	 Je bezorgt het hele gezin een verrijkende sociale ervaring en knoopt 
duurzame menselijke relaties aan met een buitenlandse student en 
zijn land en cultuur.

•	 Je schetst een reëel en positief beeld van België/Vlaanderen.

“Mathéus,	 een	 17-jarige	 Braziliaanse	 uitwisselingsstudent,	maakte	 een	
jaar	lang	deel	uit	van	ons	gezin	terwijl	onze	19-jarige	dochter	een	jaar	in	
Brazilië	verbleef.	Het	was	niet	onze	eerste	verrijkende	ervaring	als	gastfa-
milie.	De	sleutel	tot	succes?	Dialoog,	duidelijke	afspraken	en	activiteiten	
met	het	ganse	gezin.	Het	overige	brengt	hij	mee:	de	nieuwsgierigheid,	de	
open	geest,	de	wil	om	ons	beter	te	leren	kennen	en	de	wil	om	de	taal	te	
leren.	Zonder	dit	alles	zou	hij	niet	naar	België	gekomen	zijn!”	
Lucie - gastmama van Mathéus (Brazilië)

“Een	mooie	uitwisseling,	zo	goed	meegevallen	dat	wij	volgende	maand	
een	andere	jongere	in	ons	gezin	verwelkomen	...”	
Alfred & Carine – gastouders van Maria (Italië)
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WEP Windrose is er om je te helpen

De families die graag gastgezin willen zijn, worden gedurende de vol-
ledige periode begeleid door de vzw WEP Windrose. Onze lokale coördi-
natoren, verspreid over heel België, zijn beschikbaar in geval van vragen 
of problemen.

Je coördinator zal zelf regelmatig contact opnemen, net als met de uit-
wisselingsstudent. Op die manier worden de integratie en de vorderingen 
van de student goed opgevolgd.

“Ik	 had	 graag	 nog	 een	 afscheidswoordje	 uitgesproken	 voor	 Etienne.	
Een	Franstalige	uitwisselingsstudent	uit	Waver	die	het	zesde	jaar	in	onze	
school	gevolgd	heeft	in	de	richting	Economie-Moderne	Talen	en	die	dus
deel	uitmaakte	van	6A.	Het	was	een	verrijkende	ervaring	voor	beide	par-
tijen.	Ten	eerste	omdat	wij	elkaars	cultuur	hebben	leren	appreciëren.	Voor	
Etienne	was	vriendschap,	muziek	en	af	en	toe	fuiven	heel	belangrijk.	Maar	
voor	onze	Vlaamse	leerlingen	is	dat	eigenlijk	ook	heel	belangrijk.	Ze	von-
den	 elkaar	 dus	 snel.	 Deze	 uitwisseling	was	 ook	 interessant	 omdat	we	
elkaars	taal	beter	hebben	leren	spreken.	Etienne	spreekt	vlot	Nederlands,	
bijna	 zonder	 accent	 en	 hij	 kent	 ook	 nuttige	woorden	 in	 het	 plaatselijk	
dialect.	Maar	wat	wij	vooral	uit	de	vele	discussies	 in	de	 les	Engels	be-
grepen	hebben	 is	 het	 feit	 dat	 er	 aan	de	 andere	 kant	 van	de	 taalgrens	
jonge	mensen	wonen	met	een	open	geest	waarmee	je	heel	goed	kunt	sa-
menwerken	en	dat	wisten	velen	onder	ons	niet.	De	mooiste	ervaring	was	
echter	het	feit	dat	we	een	boeiende	persoonlijkheid	hebben	leren	kennen	
die	steeds	bereid	was	om	zijn	mening	te	geven	en	die	door	zijn	vriendelijk	
karakter	en	zijn	charme	vele	vrienden	gemaakt	heeft.	Na	Duffel	wacht	er	
een	nieuwe	uitdaging	voor	Etienne.	Hij	gaat	namelijk	 rechten	studeren	
in	beide	landstalen	aan	de	universiteit	Saint-Louis.	Wij	wensen	hem	veel	
succes	toe.”	Martine – leerkracht van Etienne (Waalse gaststudent)

Wat wordt er van het gastgezin
verwacht?

Wij vragen aan de families om de student kost en inwoon te geven, maar 
vooral om hem te laten deelnemen aan het gezinsleven. Je moet niets 
veranderen aan je eigen manier van leven, maar die stap voor stap uit-
leggen aan je nieuwe zoon of dochter. De studenten hebben hun eigen 
zakgeld en zijn medisch verzekerd.
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Wanneer komen de studenten aan?

Dat hangt af van de gekozen verblijfsduur. Als je student ervoor kiest om 
een jaar in België te verblijven, komt hij eind augustus/begin september 
aan en keert hij eind juni van het daarop volgende jaar terug. Als de 
student voor een verblijf van een semester kiest, komt hij/zij ofwel eind 
augustus ofwel in januari toe. Het schooljaar van de studenten die uit het 
zuidelijk halfrond komen ligt echter anders. Zij kunnen bijvoorbeeld van 
januari tot december komen.

Hoe lang blijven ze in ons land?

Het programma duurt 4 weken, een trimester, semester of volledig 
schooljaar.

Welke uitdaging gaat de uitwisselingsstudent aan?

De jonge student die België kiest voor zijn (school)programma moet zich 
in de eerste plaats integreren in een nieuwe omgeving. In tegenstelling 
tot veel Belgische studenten die pas na hun middelbaar naar het buiten-
land vertrekken, zijn de meeste jongeren die naar hier komen nog niet af-
gestudeerd. Ze zullen zich dus ten volle inzetten voor hun schoolcarrière.

Hoe wordt het programma gefinancierd?

De deelnemers betalen een kostprijs voor hun programma in hun land 
van herkomst en zorgen voor het transport (vliegticket/trein). De studen-
ten beschikken over zakgeld voor hun persoonlijke uitgaven en zijn ge-
dekt door een medische verzekering. De families worden niet betaald.

Veelgestelde vragen

Hoe gastgezin worden?

Heel eenvoudig: 
het volstaat om ons telefonisch te contacteren op het nummer

Als je een student wil verwelkomen, komen wij graag eens langs om 
meer informatie te geven over deze fantastische ervaring. Tijdens deze 
ontmoeting kunnen wij eveneens nagaan of je gezin voldoet aan de voor-
waarden van het programma. Zo kunnen wij de student en zijn natuurlijke 
ouders de nodige garanties geven.

02 533 07 86
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02 533 07 86

WEP WINDROSE VzW
Jetselaan 26
1081 Brussel 

gastgezin@wep.be


