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AFS biedt jonge mensen de kans om in een ander land naar school te gaan.
Belicht: op school in een ander land.
UTRECHT - Saskia Berkhout zit gezellig aan de keukentafel met Carolina Fini. Het zijn net moeder en dochter, de
gemoedelijkheid spat er van af. Carolina is vorige week 18 jaar geworden en is als AFS’er een jaar lang
opgenomen in het gezin van Saskia en haar man Bas van der Eijk. Op de achtergrond spelen ook nog hun
kinderen, de 9-jarige Suze en de 6-jarige Julie.
AFS is een internationale uitwisselingsorganisatie die jongeren de kans biedt een periode van drie maanden tot
een jaar te integreren in een andere cultuur. Carolina, afkomstig uit Rovigo in NoordItalië, studeert een jaar op
het Utrechts Stedelijk Gymnasium.
Carolina heeft haar weg inmiddels gevonden op het USG, maar ook bij het gezin thuis die haar belangeloos
opvangen. Ze kwam na de zomer van 2015 naar Utrecht en spreekt de taal al goed.
"Ik kon in eerste instantie niet bevatten dat ik hier een jaar zou blijven", lacht ze. "Nu gaat het snel en daarbij
krijg ik hier ook veel vrijheid. Het eten daar ben ik ook steeds meer aan gewend geraakt. De vlaflip maar ook de
poffertjes en de nasi zijn heerlijk."
Saskia Berkhout, zelf werkzaam als docent in het basisonderwijs, hoort het met genoegen aan. Samen met haar
man is ze regiocoördinator van AFS. Een organisatie die honderd jaar geleden als ambulancedienst van het
Amerikaanse leger startte, maar sinds de Tweede Wereldoorlog een vredesorganisatie is geworden.
Gastgezinnen
"AFS zet zich in voor vrede door jonge mensen een schooljaar in een ander land naar school te laten gaan en ze
daarbij te laten wonen in een gastgezin. Op die manier maken ze wereldwijd vrienden en gastgezinnen worden
vaak een tweede familie voor het leven. Ze leren dat mensen elders heel anders kunnen leven, maar dat ze
niettemin vrienden en familie van je kunnen worden." Scholen
Voor AFS zijn de scholen cruciale partners in het uitvoeren van hun missie, omdat de jongeren elkaar daar
ontmoeten, samenwerken en er van elkaar kunnen leren. Carolina Fini kende een uitgebreide voorbereiding.
"Twee meetings, een kamp en het oefenen van simulaties in Italië. Ik ben er sterker door geworden. Tussendoor
ga je niet naar huis. Wel was het super dat mijn tweelingbroer kon overkomen met mijn verjaardag."
Verschillen
Wat ze wel mist is het warme middageten. De Nederlandse feestdagen zijn weer een verrijking. "Nu heb ik voor
het eerst Sinterklaas gevierd en ook weet ik dat Nederlanders op zaterdagavond zelfs uit gaan op de fiets." In
augustus komen er weer nieuwe AFS’ers naar Nederland en ook zij hopen in een fijn gastgezin terecht te
komen.
Interesse om iemand op te nemen? Bel Bas, tel.: 06-18891325.

