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Of je nu gaat reizen, studeren, werken of als vrijwilliger aan de slag gaat,
een goede reisverzekering is onmisbaar in je bagage. Vooral omdat een gewone reisverzekering
vaak niet voldoende is als je met een speciaal doel naar het buitenland gaat.
Ga daarom met een gerust hart op reis en verzeker je met Tasman van een zorgeloos avontuur.
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Beleef een onvergetelijke ervaring als au pair

Vormgeving

Elke dag genieten wij van alle verhalen van au pairs die via Travel Active de wijde

Marc Verburg Communicatiedesign
Nijmegen

wereld in trekken. Sommigen blijven dichtbij, anderen vertrekken naar verre oorden.
Waarom ze gaan? Ze zijn dol op kinderen, willen een cultuur van binnenuit leren
kennen en een andere taal leren spreken. Dit programma biedt hun een unieke kans

Drukwerk

om een onvergetelijke levenservaring op te doen. Want dat is wat je krijgt als je ervoor

JP Offset, Duiven

kiest om een tijdje als au pair naar het buitenland te gaan. Wij leven intens mee met
alle verhalen, want al onze medewerkers weten uit eigen ervaring hoe bijzonder het is.
Ook ik maakte de sprong naar het buitenland. Meer dan twintig jaar geleden gaf ik
tennisles aan kinderen op een zomerkamp in Amerika. En hoewel mijn verwachtingen
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niet groots waren voor vertrek, werd het een waanzinnige ervaring. Ik maakte vrienden

Au pairs, bedankt!
Voor al jullie inspirerende foto’s en verhalen
Wij willen alle au pairs die ons belangeloos
hebben geholpen om deze brochure te
maken heel erg bedanken. Dankzij jullie
inspirerende foto’s, verhalen, blogs en
berichten op de sociale media is het ons
gelukt om deze uitgave te maken.

www.travelactive.nl/aupair

voor het leven, ontdekte een nieuwe cultuur van dichtbij en leerde een andere taal
goed spreken. Die intensiteit van leven heeft me nooit meer losgelaten. Ik wilde nog
maar één ding: andere jongeren stimuleren om ook de stap naar het buitenland te
wagen. Een ervaring waar je je hele leven profijt van hebt. Anno nu hebben duizenden
deelnemers – jong en oud – de wereld ontdekt via Travel Active. We zijn uitgegroeid tot
de grootste uitwisselingsorganisatie van Nederland. Een resultaat waar we trots op zijn.
En we zien dat steeds meer families kiezen voor een au pair. Niet alleen in Amerika en
Europa, maar ook in Nieuw-Zeeland en Australië. Een prima oplossing voor werkende
ouders die hun kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving uitstekend willen ver
zorgen. Zo hebben we de afgelopen 25 jaar meer dan 2.500 au pairs met succes
geplaatst. Deze au pairs hebben de culturele verschillen en de taalbarrières met hun

Beleef het met Travel Active

gastgezinnen overbrugd.
Naast een buitengewone belevenis is je ervaring als au pair in het buitenland ook een
zeer waardevolle aanvulling op je cv. Vooral als je studeert voor sociaal pedagogisch
hulpverlener, basisschoolleraar of pedagoog. Je maakt een groei door waar je heel je
leven de vruchten van plukt. Kortom: een avontuur als au pair is een uitstekende voorbereiding voor de rest van je leven én carrière.
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Mark Maasdam
Oprichter en eigenaar Travel Active
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PS: Wist je dat je je verblijf als au pair kunt combineren met backpacken, een taalreis of
vrijwilligerswerk? Vraag ernaar bij ons Au Pair team. Op basis van jouw wensen stellen

Travel Active

zij je ideale reis samen.
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Onze missie

Beleef een
werelds avontuur

BELEEF EEN WERELDS AVONTUUR

als au pair via Travel Active
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Travel Active wil zo veel mogelijk jongeren de kans geven een
andere taal en cultuur te leren kennen. Want door een tijdje te wonen,
te werken en te studeren in het buitenland doe je niet alleen een
unieke levenservaring op, je wordt ook zelfstandiger en je leert jezelf
goed kennen. Als au pair woon je in een gastgezin en verzorg je de
kinderen. Ook verricht je licht huishoudelijk werk. Als onmisbare hulp
ben je een volwaardig lid van je nieuwe gastgezin, waardoor je de
cultuur van binnenuit leert kennen. Het is een ervaring die je nooit
meer vergeet en waar jij je hele leven de vruchten van plukt.
Waag jij de sprong?
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Grenzeloze ervaring
Het enthousiaste Au Pair team van Travel Active heeft maar één
missie: jouw verblijf als au pair laten uitgroeien tot een grenzeloze
buitenlandervaring. Specialistische kennis, betrouwbaarheid en
authenticiteit vormen onze basis voor jouw wereldse avontuur.

Ideële specialist

Elvira

Zo veel mogelijk mensen de unieke ervaring van een buitenlandavontuur laten beleven. Dat is ons doel. Ons Au Pair programma draagt
hieraan bij. En als specialist weten wij waarover we praten, want alle
medewerkers van het Au Pair team hebben zelf ook voor langere tijd
in het buitenland gestudeerd, gewerkt en gewoond. Zij kunnen je
dan ook eerlijk informeren op basis van hun eigen ervaringen. Naast
specialist is Travel Active idealist. Wij streven ernaar dat een avontuur
in het buitenland iets oplevert voor alle partijen. Dat jij al werkend een

vreemde taal en een nieuw land leert kennen en dat je gastgezin leert
van alles wat jij meebrengt aan kennis, cultuur en inzicht.

Klasse apart
Bij al onze programma’s staat kwaliteit voorop. Zo werken wij in elk land
samen met een buitenlandse partnerorganisatie. In sommige landen is
Travel Active daar zelfs de oprichter van. Met deze professionals ter
plekke onderzoeken wij continu hoe we de hoogst mogelijke kwaliteit
kunnen leveren. Dus kies je voor Travel Active, dan kies je voor professionaliteit, persoonlijke aandacht, eerlijkheid, goede begeleiding,
ervaring, kennis van zaken, klantgerichte service en enthousiasme.
Tot ziens bij Travel Active!
Elvira Claessen
General Manager
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Backstage bij... Au Pair
MAAK KENNIS MET HET TEAM
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Au Pair team

BACKSTAGE BIJ…
AU PAIR!

Maak kennis met Nadine,
Kim, Samantha en Maike

Voordat jij met je koffer naar je gastgezin vertrekt, is er al heel
wat geregeld. Van informatiebijeenkomsten, de voorbereidingsworkshop en gastgezinselectie tot visa en verzekeringen.
Backstage bij het Au Pair team is het dan ook een drukte van
belang. Ze beantwoorden alle vragen via Skype, de telefoon, de
chat of per e-mail, ze bellen met partners en schakelen de
expertise in van de andere buitenlandspecialisten van Travel
Active. In Backstage zie je welke experts jou begeleiden.

Nadine

begeleidt je intensief

Nadine

“Ben jij klaar voor een buitenlandavontuur
en ben je gek op kinderen? Dan ben je bij
Travel Active aan het juiste adres. Het programma Au Pair is een mooie combinatie
van het actief deelnemen aan het dagelijks
leven van een gastfamilie, de helpende
hand zijn voor de gastouders en kindjes
en het leren van een nieuwe taal. Het is
een fantastische kans om je persoonlijk
te ontwikkelen!

We bereiden je zo goed mogelijk voor op deze onvergetelijke ervaring.
Stap voor stap begeleiden wij je tijdens de procedure, vanaf de oriënterende fase totdat je weer terug bent in Nederland. De persoonlijke
begeleiding die wij je bieden, is super. Niet alleen voor jou als reiziger,
maar ook voor mij als begeleider. Ik vind het geweldig om alles mee te
krijgen van de avonturen die onze au pairs beleven, maar ook om hulp
en advies te bieden waar nodig. Gegarandeerd kom je met een rugzak
vol aan ervaring terug naar Nederland. Je weet precies waar je goed in
bent, je spreekt een tweede taal vloeiend en je bent helemaal klaar
voor de rest van je leven.
Spannend is en blijft het totdat je gesetteld bent bij de gastfamilie.
Ook ik heb aan de voet van zo’n groot avontuur gestaan. Als negentienjarige ging ik voor het eerst alleen en voor een lange periode naar
Curaçao om daar stage te lopen bij een hotel. Een ervaring die ik nooit
meer zal vergeten. Ik heb zoveel geleerd, heimwee getrotseerd en
met ups en downs te maken gekregen. Na deze culturele uitwisseling
werkte ik een tijdje als vrijwilliger in een kindertehuis in Ghana.
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Samantha
weet hoe het is
Sindsdien probeer ik ieder jaar een nieuw land te ontdekken. Kortom:
door deze persoonlijke ervaringen en de begeleiding die ik sinds 2009
bij Travel Active verzorg, ben je verzekerd van een betrouwbare en
open contactpersoon. Een fijn idee toch?”

Kim

helpt je op weg
“Samen met de rest van het team zorg
ik ervoor dat jullie een onvergetelijke
tijd in het buitenland tegemoet gaan.
Wij staan altijd voor je klaar. Tijdens
mijn studie heb ik meerdere malen
de kans gekregen om te werken
en reizen in het buitenland. Van
deze ervaringen heb ik ontzettend
veel geleerd en ze maakten mij tot
de persoon die ik nu ben. Mijn
ervaring deel ik graag met andere
au pairs.

Kim

Bij mij staat persoonlijke begeleiding binnen Travel Active bovenaan. Het is leuk om iedereen te leren
kennen, de motivatie achter het vertrek te horen, maar ook om mee te
maken hoe het iedereen vergaat. Het is voor velen een unieke kans
om als au pair naar het buitenland te gaan. Je leert veel over jezelf en
door mee te draaien in een gastgezin leer je een cultuur van binnenuit
kennen. Je wordt zelfstandiger en zelfverzekerder. Een avontuur waar
jij de rest van je leven profijt van hebt. Denk je erover om als au pair
naar het buitenland te gaan, dan help ik je graag op weg.”

“Een paar jaar terug ben ik als au pair
naar Engeland vertrokken. Voor een
halfjaar. Eenmaal terug in Nederland
kon ik mijn geweldige avontuur
niet loslaten. Daarom ben ik vrijwel
direct na terugkomst als oud-deelneemster gaan vertellen op de
Samantha
Au Pair infodagen van Travel Active.
Zo kon ik mijn verhaal telkens opnieuw
vertellen. Ook ben ik nog voor een langere tijd naar Noorwegen geweest
en startte ik met de opleiding Toerisme. Mijn stage liep ik op de afdeling Au Pair van Travel Active. Na deze leerzame maanden kreeg ik de
kans om hier te blijven werken!
Ik weet hoe het is om onder andere als au pair naar het buitenland te
vertrekken. Hierdoor kan ik (toekomstige) au pairs zo goed mogelijk
voorbereiden op het grote avontuur. Het mooie van au pair zijn is dat
je een band met een familie opbouwt en echt deel gaat uitmaken
van dat gezin. Je ontdekt een nieuwe cultuur, een nieuw land en een
nieuwe taal en wij helpen je hier graag bij!”

Maike

Maike
Ik denk dat hier geen opleiding tegenop kan. En met deze overtuiging
begon ik vijftien jaar geleden bij Travel Active en nog steeds werk ik
hier met evenveel plezier. Ik ben verantwoordelijk voor de marketing
van het programma Au Pair. Bij alles wat we doen, staan de deel
nemers centraal. Ik vind het een uitdaging om naar ze te luisteren
en ze te adviseren en te begeleiden tot aan de terugkomst.
Ik ben altijd nieuwsgierig naar hoe het onze deelnemers vergaat.
Het liefst volg ik ze allemaal op de voet. Graag willen wij onze passie
met jullie delen en je als au pair een waanzinnige tijd in het buitenland
bezorgen. Tegen de twijfelaars zeg ik: gooi je twijfels overboord en
gewoon doen! Achteraf kijk je er met net zoveel trots op terug als ik.”

zegt: gewoon doen!
“Naast een ervaring om nooit te vergeten, vrienden in alle uithoeken
van de wereld en een versleten backpack heeft mijn buitenlandervaring
me nog iets gegeven: ik ben gevormd tot wie ik nu ben. Ik heb nieuwe
talen leren spreken, met verschillende culturen kennisgemaakt, veel
landen ontdekt, mijn mensenkennis ontwikkeld en geleerd om respect
te hebben en flexibel te zijn. En niet te vergeten: de onvergetelijke
momenten die ik heb beleefd, te veel om op te noemen.
9

Wat is een au pair?

Word Zomer Au Pair

AU PAIR IN HET BUITENLAND

AU PAIR IN DE ZOMER

Au pair in het buitenland

Kies voor een ideale invulling van je vakantie

Op gelijke voet
Ben je dol op kinderen en wil je graag een andere taal leren? Wil jij ervaren wat de gewoonten en gebruiken zijn in
een buitenlands gezin? Ben je geduldig, flexibel, zorgzaam en minimaal achttien jaar? Meld je dan aan voor het
Au Pair programma van specialist Travel Active. Je eerste stap naar een onvergetelijke ervaring.
Als au pair woon je altijd in een gastgezin en verzorg je de kinderen.
Je staat samen op, je helpt ze aankleden, brengt ze naar school, doet
spelletjes, leest voor, bakt koekjes, maakt wandelingen, kookt af en
toe, eet met elkaar en brengt ze naar bed. Kortom: tijdens je verblijf
zijn jouw gastkinderen het allerbelangrijkste.

Wasje draaien
Licht huishoudelijk werk behoort ook tot jouw taken. Wanneer de
kinderen naar school zijn, ruim je bijvoorbeeld de ontbijtspullen op,
draai je een wasje of stofzuig je de woonkamer. Welke taken je voor
je rekening neemt, overleg je met de familie. In ruil daarvoor krijg je
kost en inwoning en zakgeld. Waar je ook naartoe gaat: als onmisbare
hulp ben je een volwaardig lid van je nieuwe familie.

Wereldwijde blik
Als au pair woon je voor minimaal zes maanden – alleen in Spanje drie
maanden en in Amerika twaalf maanden – bij een gastgezin. Dit verblijf
maakt je buitenlandavontuur uniek. Zo maak je van dichtbij mee hoe het
er in een buitenlands gezin dagelijks aan toegaat. Gastgezinnen kiezen
voor een au pair voor de flexibiliteit en ook omdat ze geïnteresseerd zijn
in andere culturen. Veel families hebben zelf ook een culturele uitwisseling ervaren. Nu als ouder vinden ze het belangrijk dat hun kinderen van
jongs af aan kennismaken met een andere taal of cultuur. En dankzij hun
wereldwijde blik leren ze ook van jou. Zij willen alles weten over jouw
geboorteland, dus bereid je voor op tal van belangstellende vragen.
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Eigen kamer
De werktijden van een au pair zijn flexibel. Je bent in ieder geval twee
dagen per week en een weekend per maand vrij. En waar je ook terechtkomt, elk gastgezin is anders. Je nieuwe familie woont in de stad, in
een buitenwijk, in een dorp, in een villa, in een landhuis, een rijtjeshuis, een appartement of op een boerderij. Maar een paar dingen hebben ze gemeen: je krijgt altijd een eigen kamer, ze zijn trots op hun
land en ze stellen hun huis graag open voor een buitenlandse au pair.
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Persoonlijke begeleiding
In het buitenland sta je er niet alleen voor. De lokale partnerorganisatie is er speciaal voor jou. Zo brengen ze je in contact met andere au
pairs, geven ze je informatie over cursussen en organiseren ze in sommige landen uitjes voor alle au pairs bij jou in de buurt. En in geval van
nood neem je contact op via een speciaal telefoonnummer dat 24 uur
bereikbaar is.

Bepaal je succes
De combinatie van je taken als au pair, je verblijf bij een gastgezin, je
ontmoetingen met andere au pairs en je deelname aan cursussen en
uitjes in je vrije tijd zorgen voor een geweldige tijd. Hoe actiever je
bent, hoe groter het succes. Uiteindelijk kun je je verblijf zo spectaculair maken als je zelf wilt.

Check it ou

t!

- Au pair is
een Frans w
oord en bete
voet’. Jij wor
kent ‘op gelij
dt dan ook al
ke
s lid van de
- Op je eige
familie gezien
n kamer kun
.
je
je na een dr
met de kind
ukke dag
eren terugtre
kk
en
om bijvoorb
filmpje te kijk
eeld een
en, te lezen,
je mails te be
of een blog
antwoorden
te schrijven.
- Tijdens he
t programm
a kun je een
volgen, die in
(taal)cursus
sommige la
nden wordt
het gastgezi
vergoed door
n.
- In elk land
waar we au
pairs plaats
partnerorgan
en, staat ee
isatie voor je
n
klaar.
- Onze voor
bereidingsw
or
ks
ho
p is exclusie
Nederland en
f in
alleen bestem
d voor au pa
Travel Active.
irs van
- Je hebt altij
d voldoende
vrije tijd om
te ontdekke
de omgeving
n en leuke di
ngen te doen
au pairs.
met andere
- Heb jij je av
ontuur als au
pair volbrach
Dan ontvang
t?
je een specia
al certificaat
als bewijs.

Wil je in je zomervakantie eens wat anders dan een weekendje Waddeneilanden, een week Salou met vrienden
of fietsen met je ouders? Kies dan voor een zomer waarin je een andere taal leert spreken, een andere cultuur
ontdekt en voor een of twee maanden deel uitmaakt van een buitenlands gezin. Met andere woorden: word Zomer
Au Pair! Een ideale manier als je niet de tijd hebt om voor een langere periode naar het buitenland te gaan en toch
een heel bijzondere vakantie wilt beleven.
Ouders hebben vaak minder lang zomer
vakantie dan hun kinderen. Ze vinden het fijn
als er toch iemand in huis is als de kinderen
vakantie vieren. In Duitsland, Engeland,
Frankrijk, Ierland, Italië en Spanje kun je als
au pair aan de slag tijdens de zomermaanden. In plaats van zes maanden of langer
verblijf je twee tot drie maanden in een gastgezin. Ben je alleen in juli beschikbaar? Dan
zijn er mogelijkheden in Spanje.

Culturele rijkdom
Ook als Zomer Au Pair zorg je voor de kinderen in het gastgezin waar je wordt geplaatst.
Je helpt de familie met lichte huishoudelijke
taken en maximaal drie avonden per week

wordt je gevraagd om op te passen. Net zoals
bij het reguliere programma krijg je kost en
inwoning en zakgeld. Daarbij leer je een andere taal spreken, een nieuwe cultuur kennen
en deel je ter plekke je ervaringen met andere
au pairs. Op en top gezelligheid dus.

een kortere periode in het buitenland bent,
komt de kennismaking met het gastgezin,
de taal en de cultuur in een versnelling.
Je ervaring is dus net zo intens als van
au pairs die voor langere tijd in een ander
land zijn.

Vakantie vieren

Tijdig aanmelden

Het grootste verschil met het gewone aupairprogramma is dat de kinderen vrij zijn van
school. De meeste gastgezinnen gaan dan
ook zelf op vakantie en soms ga je mee.
Er zijn families – vooral uit de grote steden –
die de hele zomer doorbrengen in hun vakantiehuis, zoals Parijse gezinnen die veelal
vertrekken naar Zuid-Frankrijk. Juist omdat je

Welke bestemming je ook kiest, meld je op
tijd aan bij Travel Active. In de zomer is er
maar een beperkt aantal plaatsen per land
beschikbaar. Je aanmelding moet dan ook
begin februari binnen zijn, wil je die zomer
als au pair aan de slag. De uitzondering is
Spanje. Voor dit land ontvangen wij je
boeking graag vóór 1 mei.
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Gezocht:
enthousiaste au pairs

M

✔ GESCHIKT

ONGESCHIKT

Wil je als au pair naar het buitenland, dan heb je geen
specifieke opleiding nodig. Het enige wat wordt gevraagd
is een diploma van een middelbare school. Het aller
belangrijkste is dat je kinderen geweldig vindt, gemotiveerd bent en er ontzettend veel zin in hebt. Ook ben je
nieuwsgierig naar het dagelijkse gezinsleven in een voor
jou onbekend land.
Pas je op de kinderen van buren of kennissen, ben je begeleider van een
kinderkamp geweest of volg je de pabo? Dan ben jij zeer geschikt om als
au pair naar het buitenland te gaan.

Verschil moet er zijn
Wees je ervan bewust dat elk land andere eisen stelt aan een au pair. Voor
Amerika moet je aan strengere regels voldoen dan in de Europese landen.
Zo vragen ze in Amerika minimaal vijfhonderd uur oppaservaring. Ook is
het onmogelijk om hier – en in Australië en Nieuw-Zeeland – geplaatst te
worden zonder rijbewijs. In andere landen is het hebben van een rijbewijs
een pre.

Kom met bewijs
Om te laten zien dat je goed met kinderen kunt omgaan, heb je twee childcare-referenties nodig. Deze aanbevelingen schrijven je buren of kennissen
waar jij regelmatig oppast of hebt opgepast. Of je vraagt de organisatie
van het schoolkamp dat jij hebt begeleid, de basisschool waar je stage liep
of je pabodocent een referentie over jou te schrijven. Zo wordt aangetoond
hoe goed en enthousiast jij bent met kinderen.

Vergroot je kansen
Er zijn verschillende mogelijkheden om je kansen op plaatsing te vergroten.
Denk aan ervaring met kinderen – hoe meer hoe beter – en aan de periode
dat je beschikbaar bent. Als je minimaal tien maanden als au pair in het
buitenland kunt werken, neemt de kans op een snelle plaatsing toe. Maar
ook als je goed Engels spreekt, in het bezit bent van een rijbewijs, een
passende opleiding volgt of flexibel bent als het gaat om steden en de
leeftijden van de kinderen. Heb je nog niet zo veel ervaring met kinderen?
Word dan bijvoorbeeld vrijwilliger bij de peuterspeelzaal of leider bij de
scouting. Je kunt ook een briefje ophangen in de supermarkt waarin jij je
diensten aanbiedt als oppas. Maar wat net zo belangrijk is: vul je aanmeldingspakket creatief en op geheel eigen wijze in. Plaats foto’s en maak
een introductiefilmpje, zodat je echt kunt laten zien wie je bent. Zo maak
je gastgezinnen nieuwsgierig om met jou in contact te komen. Kortom:
laat zien wie je bent, wees flexibel, geef een eerlijk beeld van jezelf en
maak gebruik van stralende foto’s!
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Programmavoorwaarden
EUROPA
• Minimaal 18 jaar. Aanmelden kan op 17-jarige
leeftijd, vertrek is pas bij 18 jaar.
• Niet ouder dan 30 jaar. Met uitzondering van
Noorwegen, daar mag je niet ouder zijn dan 26.
• Minimaal vmbo-diploma.
• Basiskennis van de Engelse taal, aangevuld met
Duits voor Duitsland en Frans voor Frankrijk.
• Ervaring met kinderen op minstens twee plekken,
niet bij familie.
• Minimaal 6 maanden beschikbaar, bij voorkeur
minimaal 9 maanden.
• Zomerprogramma mogelijk vanaf 2 maanden,
behalve in Noorwegen. In Spanje kun je zelfs al
geplaatst worden voor 1 maand.
AMERIKA
• Minimaal 18 jaar en niet ouder dan 26,5.
• In bezit van rijbewijs B.
• Minimaal vmbo-diploma.
• Basiskennis van de Engelse taal.
• Minimaal 500 uur aantoonbare ervaring met kinderen op minstens twee plekken, niet bij familie.
• Minimaal 12 maanden beschikbaar.
• Niet roken.
• Geen medische klachten. Neem bij twijfel en bij
chronische ziekte of allergieën contact op om de
mogelijkheden te bespreken.
AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND
• Minimaal 18 jaar. Aanmelden kan op
17-jarige leeftijd, vertrek is pas bij 18 jaar.
• Niet ouder dan 30 jaar.
• In bezit van rijbewijs B.
• Minimaal vmbo-diploma.
• Basiskennis van de Engelse taal.
• Voldoen aan de eisen van een Working
Holiday Visa.
• Ervaring met kinderen op minstens twee plekken,
niet bij familie.
• Minimaal 6 maanden beschikbaar. Bij vertrek
tussen augustus en oktober naar Nieuw-Zeeland
heeft een langer verblijf de voorkeur.

Toekomstige
au pairs.. .

- vinden het heel
leuk om met kin
deren om te gaan
- zijn minimaal ac
httien jaar en niet
ouder dan dertig
(verschilt per land)
- zijn flexibel, entho
usiast, vrolijk, op
en-minded,
behulpzaam, zorgz
aam en hebben ve
rantwoordelijkheidsgevoel
- kijken ernaar uit
om met een nieuw
e cultuur kennis te
maken
- melden zich twee
tot drie maanden
voor de gewenste
vertrekdatum aan
en bij voorkeur ee
rder als de keus
valt op een land bu
iten Europa

Interview

PARTNER IN AUSTRALIË
Als au pair sta je er met Travel
Active nooit alleen voor. Op je
plek van bestemming word je
goed ondersteund door onze
partnerorganisatie. Met deze collega’s werken wij nauw samen.
En het voordeel is dat je altijd op
hen kunt terugvallen. Eén van
onze partners in Australië, Nicole
– van origine Nederlands! –
vertelt wat de ingrediënten zijn
voor succes, hoe je omgaat met
heimwee en wat Australië zo
bijzonder maakt.
CHALLENGE
We know the au pair experience is a challenge; starting with your family interview, all
in English and you may be nervous… but as
soon as you are on Skype with a friendly
family, you know you can challenge yourself
and you will gain invaluable life skills!
MEMORIES
The enrichment you will get from the au
pair program: you will collect memories and
souvenirs for life, lots of new friends from all
over the world, language skills and life skills
from confidence to time management. And of
course 100s of pictures.
AUSTRALIA
Why Australia? Australia has a great climate,
wonderful natural beauty, cute creatures and
above all, amazing people. Australian families are generally extremely open, laidback,
friendly and very community-orientated.
Many Australians are involved in volunteering
and there is a true feeling of ‘mateship’ here.
You will feel so welcome…
FRIENDS
As an au pair you will make friends for life;
meet other au pairs and international travelers as you go to meetings and trips during
your stay here. There is always something
going on! Your host family will become a true
family and weekend ‘barbie’ will be a regular
event.
DISCOVER
With your new friends you simply can’t wait to
discover Australia, from heritage and culture
to surf camps and swimming with dolphins.
Are you sure that 12 months is enough time?

PARTNER IN AUSTRALIË

Nicole
er
onze partnlië
a
tr
s
u
in A

“Collect memories
and souvenirs
for life”
Pionieren

WEIRD
Here are three weird things about
Australia(ns). 1. They shorten everything!
Sunnies, boardies, footy and snags. And even
names, calling Barry Baz, Sharon Shaz and
Robert Robbo. 2. They wear ‘thongs’ on their
feet… and 3: celebrate Christmas in the heat.
Santa in shorts, anybody??
HOMESICK
At some point you will feel homesick… Everybody does, even the most seasoned traveller.
Go and do something fun, write down the
three best things of your day and remind
yourself of all the things you still want to do
in Australia. You will feel better tomorrow.
TALK TO US
Every member of our team has ‘been there –
done that’, either they have been au pair
or have travelled as a backpacker, adapted
to a new country, felt homesick; then felt
exhilarated again next day. Talk to us, any
time. Oh, and two of us speak Dutch too!

Onze partner in Australië heeft al duizenden au pairs succesvol begeleid. Ook
zijn ze een ware pionier wat betreft het
internationale Au Pair programma. Zo zijn
ze kartrekker geweest in de opzet van de
nationale brancheorganisatie CAPAA in
Australië en anno nu zijn ze in gesprek met
de Australische immigratiedienst over een
heus Au Pair visum. Niet voor niets zijn wij
er dan ook trots op om samen te werken met
dergelijke baanbrekende bureaus.

IMPRESSIVE
You will look back on a year packed full of
impressive experiences and you will have
‘grown’ so much… You will use these skills
every day for the rest of your life; flexibility,
approaching new situations with humor and
positive curiosity.
SUCCESS
For au pair success, you need to cook with
simple and fresh ingredients; communication,
openness, flexibility and a friendly smile. You
will travel the world and beyond and gather lots
of friends and fond memories along the way.
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Alleen bij Travel Active:

O

:
INCLUSIEF
unieke
ingsvoorbereidop
worksh

AU PAIR
VOORBEREIDINGSWORKSHOP
Ga je als au pair aan de slag via Travel Active? Dan weet je zeker dat je er niet alleen voor staat.
Vanaf het moment van aanmelding tot aan jouw vertrek krijg je goede en persoonlijke begeleiding. Zo leer je tijdens een exclusieve workshop de fijne kneepjes van het leven als au pair. Ook
ontmoet je andere au pairs en krijg je allerhande tips die van je verblijf een groot succes maken.
Heb je de knoop doorgehakt en ga je als au pair via Travel Active naar
het buitenland? Een goede keus! Vul allereerst het uitgebreide aanmeldingspakket in en stuur dit naar ons toe. Wij nemen de informatie
door, beoordelen of je over de noodzakelijke kwaliteiten beschikt en
bellen je referenties na. Is alles compleet en in orde, dan word je uitgenodigd voor een interview en de voorbereidingsworkshop. Na het
interview hoor je of je definitief geaccepteerd bent als au pair.

Exclusieve workshop
Tijdens voorbereidingsworkshop word je in een informele sfeer gedegen voorbereid op je verblijf als au pair. Je werkt in groepjes en denkt
actief na over verschillende casussen. Zo wordt er aandacht besteed
aan je verwachtingen, de meest voorkomende situaties, eventuele
discussies die kunnen ontstaan, mogelijke cultuurverschillen en leer
je hoe je het beste met je gastkinderen kunt omgaan. Ook krijg je
praktische tips, wordt er uitgelegd hoe de plaatsingsprocedure verder
verloopt en ontvang je belangrijke informatie over verzekeringen,
partnerorganisaties en je eventuele visumaanvraag. Bovendien maak
je kennis met zo’n twintig andere au pairs. Kortom: een informele,
maar zeer informatieve dag!-

Da’s pas
koken

WAT VONDEN ZIJ VAN DE AU PAIR VOORBEREIDINGSWORKSHOP?
“De voorbereidingsworkshop is een informatieve dag die je voorbereidt op je avontuur als au pair. Vraagtekens worden weggenomen. Naast aandacht voor de leuke kanten wordt er ook aandacht besteed aan welke stappen je kunt ondernemen wanneer
het minder goed gaat in je gastfamilie. Ik ben nu beter voorbereid
en ga met meer zekerheid mijn avontuur tegemoet. Prettig is ook
dat je de mensen van Travel Active ontmoet. Je kunt dan eindelijk
een gezicht koppelen aan de mensen met wie je hebt gebeld en
gemaild. Ik weet nu wie mij begeleiden en dat er mensen zijn op
wie ik terug kan vallen. Dit geeft een veilig gevoel.”
Brianda
“Tijdens de workshop werden alle vragen die ik nog had, beantwoord. Ook was het erg leuk om met andere au pairs in contact
te komen. Iedereen heeft veelal dezelfde motivatie, maar een
heel andere achtergrond. Ik heb in ieder geval nog meer zin in
de zomer gekregen!”
Jennifer

“De voorbereidingsworkshop heb ik als zeer positief ervaren. Het
heeft mij nog enthousiaster gemaakt. Met de andere meiden wisselde ik ideeën uit en dan besef je erg goed dat het hele traject
gestart is. Erg spannend! Het persoonlijke contact met Nadine en
Kim was erg fijn en gaf een vertrouwd gevoel. Als ik terugkijk, ben
ik een stuk wijzer geworden. Zeker een aanrader!”
Tina
“De workshop van Travel Active vond ik erg nuttig. Allereerst om
kennis te maken met de organisatie en andere toekomstige au
pairs. Bovendien zorgde de workshop ervoor dat ik beter weet
wat er als au pair van mij verwacht wordt. Dit kwam naar voren in
de cases die we hebben besproken en de discussie die we hebben gevoerd. De verstrekte informatie was erg duidelijk en al
onze vragen zijn uitgebreid beantwoord. De workshop heeft ervoor gezorgd dat ik zonder vragen en met een erg leuke middag
achter de rug naar huis ben gegaan.”
Bodile

Profiteer van een optimale
en unieke voorbereiding

Na afloop van de voorberei
dingsworkshop ga je niet met
lege handen naar huis.
Elke au pair ontvangt het kookboek Koken met kinderen!*
*of een vergelijkbaar ander kookboek
over koken met kinderen.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

r
Leren van elkaa
14

Thema’s...

Het succes van het Au Pair programma van Travel Active is
vooral te danken aan de persoonlijke begeleiding. Deze
begeleiding stopt niet na je vertrek. Tijdens je verblijf in
het buitenland krijg je goede ondersteuning van de partnerorganisatie waar Travel Active nauw mee samenwerkt.
Hier kun je altijd op terugvallen. Ongeacht welke vraag je
hebt of met welk probleem je zit. Bovendien geeft deze
partnerorganisatie je alle informatie over leuke cursussen
die je kunt volgen, interessante bijeenkomsten en gezellige sportclubs. Verder brengt zij je in contact met andere
au pairs bij jou in de buurt. Met andere woorden: ook in
het buitenland sta jij er niet alleen voor.
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De beste tips voor en door au pairs
UIT DE ONLINE POST

Check it out!
Je vertrekt als au pair om een onvergetelijke ervaring te beleven. Een avontuur in het buitenland waar je jaren
later nog met veel plezier aan terugdenkt. Maar hoe haal jij nu het beste uit je verblijf? Ons advies: luister goed
naar de verhalen van andere au pairs. Zij weten als geen ander hoe het is om een tijdje te wonen en te werken in
een ander land. Om je op weg te helpen, selecteerden wij de beste tips uit al hun ervaringsverhalen.

1

Wees eerlijk over
jezelf in je aanmeldings
pakket. Alleen dan kan
er een perfecte match
ontstaan tussen jou en
je gastgezin.

2

Geef niet op als je
plaatsing wat langer op
zich laat wachten. Ach
teraf is het wachten het
zeker waard geweest.

3

Wat er ook ge
beurt: sta open, wees
flexibel en stel indien
nodig je verwachtingen
bij. Je krijgt er veel voor
terug.

4

Blijf goed in
gesprek met je gast
ouders, zodat je altijd
op één lijn zit. Vraag
ze wat zij de kinderen
bijvoorbeeld vertellen
over de Kerstman. Zo
kan jij hierop inspelen.

5

Zorg ervoor dat
je veel leuke foto’s hebt
waar je met je oppas
kinderen op staat.
Een leukere herinne
ring is er niet!

6

Zorg met veel
verhalen voor een
persoonlijke touch in
je uitgebreide aanmel
dingspakket. Wees
hierin open en enthou
siast. Zo verleid je gast
gezinnen om alles over
jou te lezen.

7

Eerlijk zijn is
belangrijk, maar jouw
positieve kanten
verdienen echt alle
aandacht.
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8

Vermeld al je
oppaservaring, hoe
minimaal die soms ook
is geweest. Want hoe
meer ervaring met zo
veel mogelijk verschil
lende kinderen, hoe
beter!

9

Heimwee? Zoek
afleiding door dingen
te ondernemen en
vrienden te maken. Je
zult zien dat het helpt.

10

Geluk komt niet
vanzelf, dus ga er de
volle honderd procent
voor. Alleen dan beleef
je een groot avontuur.

11

Geven en
nemen. Daar bereik je
als au pair het meeste
mee. Toon initiatief en
luister ook goed naar
de wensen van je gast
familie.

12

Alle begin is
moeilijk. Houd er dan
ook rekening mee dat
de eerste twee tot drie
weken echt een perio
de van wennen zijn.
Niet alleen voor jou,
maar ook voor je gast
gezin.

13

Wacht niet te
lang met het afstem
men van je vakantie
met de gastfamilie.
Dit voorkomt proble
men later in het jaar.

14

Onverwachte
gebeurtenissen geven
je verblijf extra kleur.
Wees flexibel en
behulpzaam. In alle
situaties.

15

Weet je niet
precies wat er van je
wordt verwacht of
begrijp je niet wat er
gezegd wordt? Geef
dit dan aan bij je gast
gezin. Vraag ook regel
matig hoe je gastgezin
vindt dat het gaat.
Goede communicatie
is de basis van een
succesvol verblijf.
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Wees altijd open,
eerlijk en vriendelijk
tegen je gastgezin.
Hoe vreemd dingen
ook voor je mogen zijn.

17

Volg een cur
sus. Dit is niet alleen
heel leerzaam, maar je
ontmoet ook andere
mensen die je verblijf
extra leuk maken.

18

Ga voor een
perfecte match. Wees
er dan ook honderd
procent zeker van dat
je terechtkomt bij het
juiste gezin. Ongeluk
kig zijn en hopen op
een herplaatsing doet
je verblijf geen goed.

19

Duidelijkheid
staat voorop. Maak
daarom voordat je ver
trekt goede afspraken
met je gastgezin.

20

Een goede
voorbereiding is de
helft van je succes.
Zorg dat je niet voor
onnodige verrassingen
komt te staan en
verdiep je voor vertrek
in de andere cultuur.

21

Het gastgezin
is belangrijker dan de
plaats waar je terecht
komt. Liever gelukkig
in een wat meer afgele
gen gebied dan onge
lukkig in een leuke
stad. Want die stad is
dan ook direct een stuk
minder leuk.

22

Ontmoet jij je
gastgezin voor het eerst,
vraag dan zo veel moge
lijk over de kinderen. Je
vakantie en vrije dagen
komen later wel ter
sprake.

23

Weet dat je er
niet alleen voor staat.
De partnerorganisatie
van Travel Active staat
altijd voor je klaar. Maak
hier ook gebruik van!

24

Maak je ver
blijf extra leuk door
contact te zoeken met
andere au pairs. Om
gezellige dingen te on
dernemen, ervaringen
uit te wisselen en je
gevoelens te delen. Al
snel ontstaan er vriend
schappen voor het le
ven en heb je vrienden
over de hele wereld.

25

Onderschat
de taken van een au
pair niet. Je maakt vaak
lange dagen en je moet
echt dol op kinderen
zijn.

26

Verras je gast
gezin met je culinaire
kunsten en neem het
speciale kookboek mee
dat je ontvangt tijdens
de voorbereidingswork
shop.

Van het net gevist
Het is officieel! Het vliegticket is geboekt! Vanaf 14 augustus mag ik voor 9 maanden op vier prachtige
kindjes passen in Ierland! Laat het avontuur maar beginnen! Lisa@Facebook Just posted my registration
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package! #memorablemoment #aupairinamerica Ester@Facebook Travel Active: een goede

Heb je weinig
ervaring met stofzuigen,
strijken, opruimen, stof
fen en wassen? Oefen
deze huishoudelijke
taken nog even extra
voordat je vertrekt.

organisatie die je helpt met het uitkomen van je dromen! Daisy@Facebook In de auto richting infodag

28

Louise@Twitter Woow, only one weekend left in Holland! On Monday morning I’m leaving to New York

Ben je ge
plaatst? Bestudeer dan
alvast je toekomstige
woonplaats, met de bij
behorende cultuur en
de omgeving met alle
bezienswaardigheden.
Zo ben je niet alleen
optimaal voorbereid,
maar je integreert ook
sneller in je gastgezin.

29

Vraag naar de
hobby’s en lievelings
activiteiten van je gast
kinderen. Op die ma
nier kun je spelletjes
bedenken en dingen
voorbereiden die je met
hen wilt doen geduren
de je uitwisseling.
En neem een typisch
Nederlands cadeau
mee voor je gastgezin.
Wedden dat je indruk
maakt?

30

Spreek uit
wat je niet prettig vindt.
Alleen dan kunnen za
ken worden opgelost.
Want als je gastouders
niet weten wat er bij je
speelt of waar je tegen
opziet, kunnen zij er
ook niets aan doen.

31

Geniet! Want
voordat je het weet, ben
je weer thuis.

@TravelActive #zinin! Lieke@Twitter Na 2,5 maand heb ook ik mijn rijbewijs gehaald! Het wachten is nu
op de acceptatie van APteam TravelActive en ik kan naar Amerika! Lisanne@Facebook Nu alleen nog
een kopie van mijn paspoort erbij, dan kan mijn aanmeldingspakket worden opgestuurd @TravelActive
City, baby!! Thanks APteam @TravelActive for all the support! Cynthia@Facebook Net terug van een
leuke infodag van @TravelActive. Ben helemaal enthousiast! Elja@Twitter TravelActive: wat leuk dat
jullie ook echt actief antwoorden op Twitter! Sam@Twitter One year ago I took off to be an au pair in
Melbourne... (Thanks to APteam TravelActive) I stayed there for 6 months with a beautiful family and met
many new friends. After that I travelled through Australia for 2,5 months and was amazed by the wonderful
places down under has to offer. But I’ll never forget the prettiest persons I’ve ever met. Davina@Facebook
Whaa, na de voorlichting van @TravelActive op school heb ik helemaal zin om naar Londen te gaan! Nu
de foldertjes lezen! Merel@Twitter Erg leuk gevonden!!! RT @TravelActive: wie reist wordt veel gemist,
maar wie niet reist mist veel! Mike@Twitter Ik kan mijn geluk niet op!! Vanavond te horen gekregen dat
ik geaccepteerd ben voor het au pair programma in Australië! Dat wordt oefenen op mijn Australische
accentje en hopen dat ik een superleuk gezin aan de haak sla. Tess@Facebook I did it. I wrote my first
blog about my dream: being an au pair in America. For those who are interested, don’t be scared to read
it! Ester@Facebook Vandaag au pair workshop gehad bij Travel Active in Venray, nu komt het allemaal
steeds dichterbij. Nog 32 dagen te gaan! Sylvia@Facebook Met grote dank aan APteam van Travel
Active heb ik m’n gastgezin gevonden en begint volgende maand mijn nieuwe avontuur: voor een jaar
naar Engeland als au pair! Jentel@Facebook Jaja, geaccepteerd! Nu hopen dat ik snel m’n rijbewijs haal
en dat er een heel leuk gezin in Australië is dat mij als au pair wil. Annelot@Facebook Vandaag mijn
vliegticket boeken en dan ga ik vanaf maandag 7 weken in Spanje vertoeven als au pair van 3 lieve
kindjes! Heel veel zin in! – fantastisch, met APteam TravelActive Fleur@Facebook Vandaag een
backpackrugzak gekocht & krijg net een mailtje binnen dat ik geaccepteerd ben voor het Au Pair
programma in Nieuw-Zeeland!!! Mijn dag kan niet meer stuk – fantastisch, met APteam @TravelActive
Romy@Facebook Geaccepteerd door Travel Active om in oktober van dit jaar een halfjaar in Australië
te wonen en werken als au pair. Very excited! Leonie@Facebook
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Beleef het mee op travelactive.nl

Au pair in Amerika

The skyis
the limit

MEER INFO? BEL 0478 551 900 OF
KIJK OP WWW.TRAVELACTIVE.NL

LAND OF HOPE & GLORY
The United States of America. Dit op drie na grootste land ter wereld prijkt
boven aan het bestemmingslijstje van de meeste au pairs. En dat is niet voor
niets, want Amerika is veel meer dan hamburgers, gratis refills, het Vrijheidsbeeld, glamourous Hollywood en grote auto’s. Als au pair in het Land of
Hope & Glory ontdek je de veelzijdigheid van de Amerikaanse cultuur en
natuur. De vriendelijkheid en gastvrijheid van je all-American family zorgen
ervoor dat jij je op en top welkom voelt.

f
Inclusiese
4-daagatie
oriënt

NYC

Of je nu kijkt naar muziek, mode, film of sport: Amerika zet vaak de
toon. Dat is vooral te danken aan het enthousiasme en de vrije geest
van de miljoenen Amerikanen. Want nergens anders ter wereld zijn
ze zo goed in het ontdekken en stimuleren van bijzondere talenten.
In deze smeltkroes van culturen is werkelijk niets onmogelijk.
Ook voor een au pair.

Zie
pagina
20

It’s up to you
Au pairs in Amerika zijn minimaal 12 en maximaal 24 maanden
beschikbaar en hebben aantoonbare ervaring met kinderen.
Veel au pairs kiezen voor dit immense land van de onbegrensde
mogelijkheden. Wacht daarom niet te lang met boeken. Vooral ook
omdat het ruim drie tot vier maanden duurt voordat er een goede
plaatsing is gevonden. Het hebben van een rijbewijs is verplicht,
want de afstanden zijn zo groot dat je elke dag een auto nodig
hebt. En waar je ook terechtkomt, elke au pair start dit avontuur
in werelds New York. Een beter begin van je verblijf is er niet!

“Ik heb het zo getroffen met mijn gezin. Mijn
gastouders en oppaskinderen
van zes en drie jaar zijn ontzettend aardig voor me. En ze nemen
me overal mee naartoe. In het begin
hebben de kinderen me wel getest,
Kim
au pair in
maar die fase is voorbij. Ik word
New York,
elke dag gekker op ze. En zij op
Amerika
mij. Het is echt één groot
avontuur.”
18
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Beleef het mee op travelactive.nl

Au pair in Amerika
f
Inclusiese
4-daagatie
oriënt

NYC

MEER INFO? BEL 0478 551 900 OF
KIJK OP WWW.TRAVELACTIVE.NL

Take-off: New York
Kies je voor Amerika, dan start jouw buitenlandavontuur in de toonaangevende Big Apple. Bij aankomst in New York
begint een vierdaagse oriëntatie, georganiseerd door de lokale partnerorganisatie van Travel Active. Deze dagen hoor
je – samen met andere au pairs – alles over de Amerikaanse cultuur. Ook krijg je praktische opvoedingstips en worden
er tal van activiteiten georganiseerd zoals een ehbo-cursus. Natuurlijk breng je een bezoek aan het Vrijheidsbeeld,
Fifth Avenue, Times Square en Central Park! Tijdens de oriëntatie zijn de overnachtingen en de meeste maaltijden
inbegrepen bij de programmakosten. En het leuke is dat je veel au pairs uit andere landen ontmoet, die net als jij aan
een heel bijzonder avontuur gaan beginnen.

Let’s focus

Een au pair
in Amerika .. .

Amerikaanse gastgezinnen verwachten van jou als au pair dat je
actief met de kinderen bezig bent. De ouders werken vaak hard en
veel, waardoor ze lange dagen van huis zijn. Maar als ze thuis zijn,
is het een erg gezellige boel. Je merkt dat ze erg betrokken zijn bij
hun kinderen. Niet om ze te controleren, maar uit oprechte interesse.
Als au pair breng je de kinderen naar school, de sportclub of muziekles en speel je veel met ze. Ook kook je voor de kids en onderneem
je samen veel leuke dingen. Kortom: in Amerika gaat al je aandacht
uit naar je gastkinderen.
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jaar en niet oude
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dan 26,5
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- is flexibel en ze
er gemotiveerd
- heeft een rede
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en kan zich
schikken naar elk
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- heeft – aantoon
baar – minimaa
l
500 uur (oppas)e
rvaring met
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NIEUW-AMSTERDAM
De oorspronkelijke naam van New York. Gesticht in 1625
als een Nederlandse handelspost.
BAGELS
Ronde broodjes met een gat erin. Heerlijk met cream
cheese als ontbijt.
VRIJHEIDSBEELD
Het beeld van New York dat symbool staat voor de
verwelkoming van iedereen: terugkerende Amerikanen,
gasten en immigranten.
CENTRAL PARK
Het grootste stadspark op het eiland Manhattan in
New York. Het bekendste park van New York en wellicht
zelfs van de Verenigde staten.
SUBWAY
Dé plek voor jongeren om hun hiphopshows te laten zien.

Our house is your house

Tijdens internationale uitwisselingen
ontstaan vriendschappen voor het leven
20

Open, gastvrij, hartelijk en vriendelijk. Dat zijn de positief gestemde
Amerikanen bij uitstek. Ze zijn heel trots op hun land en dat laten ze
ook graag aan je merken en zien. Zo wappert op elke straathoek de
Amerikaanse vlag en word je overal mee naartoe genomen. Als au pair
merk je al gauw dat je snel vriendschappen sluit, mits jij je daar open
voor stelt. Regelmatig ontstaan er tijdens internationale uitwisselingen vriendschappen voor het leven. En je gastgezin stelt hun huis en
leven helemaal voor je open. ‘Our house is your house’ nemen zij heel
letterlijk. Je kunt dan ook gerust de koelkast induiken voor iets lekkers
of zelf wat te drinken pakken als je daar zin in hebt.

GRAND CANYON
Een zeer brede en diepe kloof in het noorden van de
Amerikaanse staat Arizona. Zeker de moeite waard om
te bezoeken na je verblijf als au pair.
CALIFORNIË
The Golden State. Rijk aan natuurschoon, mooie vegetatie
en bijzondere fauna. Van bergen en skigebieden tot
woestijnen en meren.
STINKEN
Nergens in Amerika verkopen ze deodorantsprays,
uitsluitend sticks en gels.
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Kiezen maar
Ondanks een voorliefde voor fastfood en buiten de deur eten
consumeren verrassend veel Amerikaanse gezinnen biologische en
onbewerkte producten. Wel worden legio maaltijden bereid in de
magnetron en zijn chips bij de lunch heel normaal! In veel super
markten zal het je duizelen, want de keuze is enorm. Zo zijn er wel
honderd verschillende soorten cornflakes en is er van elk product
wel een pindakaasvariant. Ook zijn er wel 500 televisiekanalen.
Bovendien vind je onder hetzelfde dak vaak een pizzeria, apotheek,
kapper, kledingwinkel, speelgoedzaak, drogist en dierenwinkel.
Liefst met een gigantische parkeerplaats voor de deur, zodat je
nooit ver hoeft te lopen. Erg klantvriendelijk dus.
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Living the dream

240%

Als au pair in Amerika ontdek je dat eigenlijk alles is zoals je het kent
van televisie. Je gastkinderen worden opgehaald met een echte gele
schoolbus. Ook beschikt iedere winkel of instantie – dus niet alleen
fastfoodketens – over een drive-thru. Het ophalen van je medicijnen,
het uitnemen van je gepinde geld of het inleveren van je bibliotheekboeken kost hier geen enkele moeite. Gewoon je autoraampje opendoen en je arm uit het raam steken! En wist jij dat je je post naar
Nederland gewoon in je eigen brievenbus kunt doen? De postbode
neemt die voor je mee en zorgt ervoor dat alles netjes wordt verstuurd.
Op en top gemak.

In alle staten
Na een prachtige tijd als au pair heb je de mogelijkheid om Amerika
verder te ontdekken. Reis langs ruige bergen, uitgestrekte woestijnen,
grote meren, woeste zeeën, indrukwekkende rotsformaties, reus
achtige farms, witte zandstranden, bruisende steden en schitterende
nationale parken. Amerika heeft het allemaal. Eén ding is zeker:
als au pair beleef jij de tijd van je leven. The sky is the limit.

VERTIER
Disneyland, Universal Studios, Hollywood en de attractieparken van Orange County: allemaal te vinden in LA.
BOLLEBOZEN
Veel Nobelprijswinnaars studeerden aan de Harvard
University in Boston, de meest toonaangevende universiteit
ter wereld.
CITY OF ANGELS
Skaten over de Sunset Strip, sterren spotten in Beverly
Hills en surfen op Venice Beach. Welkom in zonovergoten
Los Angeles.
GOLDEN GATE BRIDGE
Het icoon van sprankelend San Francisco. Je kunt er zelfs
met de fiets overheen!
TIP
Geef een fooi in restaurants, bars en taxi’s. Jouw tip is vaak
de belangrijkste bron van inkomsten.
FLORIDA KEYS
Een archipel van circa 1.700 kleine eilandjes, een geheel
van koraalrotsen en eilanden met mangroven.
HOW ARE YOU?
Een bijna-standaardbegroeting die je niet uitgebreid hoeft
te beantwoorden. In de meeste gevallen is een antwoord
als ‘I’m fine, how are you?’ voldoende.
INDIANEN
De oudste bewoners van Amerika, nu een vergeten volk.
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ZO HOU
JIJ JE
STAANDE
Als culturen botsen

Interview intercultureel expert
TIPS VAN ANNE-MARIE DINGEMANS

Hoe lief je gastgezin ook is en hoe goed we je ook hebben
voorbereid, als au pair ontkom je niet aan een cultuurshock.
Zodra het nieuwe eraf is, doet iedereen in jouw ogen raar.
Instinctief ga je het onbekende afwijzen. Op een negatieve
manier. En daar kun je niets aan doen. Hoe hou je je
staande tijdens zo’n cultuurshock? Intercultureel expert
Anne-Marie Dingemans weet raad.

TIP 1:
LEES JE IN

“Iedereenan
krijgt lastsvhock.
r
een cultuuniets aan
Daar kunHjeet is een
doen.
doorje
r
a
a
w
e
s
fa
.”
heen moet

Lees blogs, praat met mensen die meer
weten over het land van jouw keuze, doe
echte kennis op. Vergeet de simpele lijstjes
en probeer erachter te komen wat de normen,
waarden en gebruiken zijn. Eten de gezinnen
bijvoorbeeld altijd samen, hoe belangrijk is
de familierelatie en voeden ze de kinderen
heel zelfstandig op of erg streng? Duik erin,
zodat je weet wat je te wachten staat.
En houd er rekening mee dat wat normaal
gedrag is voor jou, voor een ander helemaal
niet normaal is. Je kunt dan willen dat die
ander zich normaal gaat gedragen, maar
misschien ben jij wel degene die zich niet
normaal gedraagt. Toen ik zelf in Guatemala
werkte, dacht ik na een paar weken: kunnen
die mensen niet gewoon eens normaal doen?
Totdat ik besefte dat ze dat al deden, dat dit
gedrag normaal was hier.

TIP 2:
PAS JE VERWACHTINGSPATROON AAN
Een cultuurshock overkomt iedereen. Zonder
uitzondering. Wees daar dan ook op voorbereid. Na ongeveer zes weken, net als je denkt
dat je gewend bent, gebeurt het. Je begint je
mateloos te ergeren aan dingen en je raakt in
een dip. Geen paniek, je moet hier echt even
doorheen. Dit gevoel verloopt als een curve.
De echte zware fase duurt meestal maar een
paar weken tot een maand. Daarna gaat het
alweer een stuk beter. Je ziet weer de positieve dingen van het land en je gastgezin. En na
een maand of drie is de cultuurshock meestal
helemaal voorbij.
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TIP 3:
RESPECTEER DE
VERSCHILLEN
Iedereen is anders. Daarom is het belangrijk
dat je een land kiest dat bij je past. Zo beperk
je de impact van een cultuurshock. Zo kent
Amerika een gemakscultuur. Ze nemen voor
alles de auto en alles moet snel. Rustig en
uitgebreid samen eten vinden ze minder belangrijk. Ook hebben ze een sterke dienstverleningscultuur. Waar je ook komt, iedereen
is erg vriendelijk en vraagt ‘Hi, how are you?’
In onze ogen is dat overdreven, vooral ook
omdat ze niet echt willen weten hoe het met
je gaat. Een stempel van leeg of oppervlakkig kleeft dan ook aan Amerikanen. Maar
dit heeft er niets mee te maken, want het
begroetingsritueel is gewoon anders dan bij
ons. Het is een riedeltje dat je niet moet
afwijzen, maar waar je in mee moet gaan.
In Frankrijk zijn ouders echt de baas. Want zij
zijn ouder en wijzer en als kind moet je daarnaar luisteren. Punt. Er is hier minder ruimte
voor eigen keuzes en individuele expressie.
Ook in Italië krijgen kinderen minder ruimte
om zelf keuzes te maken. In Nederland kiezen
kinderen zelf wat ze op de boterham willen
of welk truitje ze aandoen. Daar zijn Italianen
helemaal niet mee bezig. De kinderen trekken
aan wat de ouders kiezen. Met oudere mensen
ga je heel respectvol en beleefd om.
In Spanje spelen de kinderen tot tien uur
’s avonds buiten. Daar staat tegenover dat
ze van twee tot vijf uur ’s middags verplicht
slapen. In pyjama in hun bed.

Australiërs zijn heel grof in de mond. Ze schelden en vloeken wat af. Ook voeden ze hun
kinderen heel vrij op. Kinderen mogen hier
echt kind zijn. Lekker ravotten en vies worden
in een korte broek en T-shirt. Met uiterlijk
vertoon hebben Australiërs niets. Kijken we
hiernaar door onze lens, dan kan een Australisch gastgezin overkomen als een chaotisch,
onbeschoft en ongeorganiseerd zooitje.
Als au pair kun je het er niet mee eens zijn,
maar accepteer dat de situatie zo is. Ga er
respectvol mee om en probeer andere keuzes
vanuit een positieve kant te zien. Dan kun je
er ook beter mee omgaan. Realiseer je dat
gastgezinnen dit niet doen omdat ze minder
van hun kinderen houden, maar doordat de
balans anders ligt in hun cultuur.

TIP 4:
WEES LIEF VOOR
JEZELF
Gun jezelf de tijd om uit de cultuurshock
te komen. Want het is normaal dat je deze
gevoelens hebt. Wees in deze fase dan ook
lief voor jezelf en neem bewust momenten
om te ontspannen. Dan kun je jezelf weer
opladen. Houd een siësta of skype bijvoorbeeld met thuis als je je daardoor beter voelt.
Zolang je je er maar bewust van bent dat het
ontspan- en geen ontsnapmomenten zijn.
Kom ook wat vaker met andere au pairs bij
elkaar. Het voelt heerlijk en het haalt de
zwaarte van de cultuurshock weg. Al is het
alleen maar omdat je je gevoelens kunt delen.
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DOWN UNDER
Van het leven genieten, barbecueën met vrienden, veel sporten en plezier
maken. Dat is in een notendop de Australische cultuur. Als au pair down
under voel jij je heel snel thuis, want alles gaat er erg relaxed aan toe. En in
combinatie met witte stranden, tropische regenwouden, wereldse steden en
het woeste binnenland maakt dit van je verblijf een onvergetelijk avontuur.

In Australië is alles groots. Het land, het weer, de natuur, de kustlijn,
de uitgestrektheid en het gevoel van vrijheid. Vriendelijkheid en een
laidback mentaliteit zijn de pijlers van de Australische cultuur. Een
gastvrije omgang die jij bij je gastgezin snel gaat waarderen.

G’day mate

“Bij mijn gastgezin met
twee kindjes van 8 maanBianca
den en 3 jaar in Brisbane had ik
au pair in
Brisbane,
een geweldige tijd. Ze zagen me
Australië
echt als een dochter en grote zus.
Deze ervaring als au pair geeft me
zo veel. Niet alleen vrienden over
de hele wereld, maar ook veel zelfvertrouwen. Ik heb mijn hart
verloren aan dit land en de
mensen die er wonen.”
26
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Au pairs in Australië zijn minimaal zes maanden beschikbaar. Velen
verblijven in Sydney, maar ook in en rondom andere grote steden
neemt de vraag naar au pairs toe. Het hebben van een rijbewijs is
verplicht. Want de kinderen van A naar B te brengen, kost je vaak
heel wat kilometers. In welke stad je ook terechtkomt, overal word je
joviaal begroet met de woorden G’day mate. In dit spectaculaire land
met zijn vriendelijke en relaxte inwoners zijn nieuwe vrienden dan
ook zo gemaakt.
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Au pair in Australië
Blogpost van Inge
Au pair in Melbourne | Australië
Darwin

How lucky am I to have something
that makes saying goodbye so hard?

Cairns

G’DAY MATE
Dé begroeting down under. Voor locals welteverstaan.
Als buitenlander zeg je gewoon Hi, how are you?

CANBERRA
De hoofdstad van Australië.

Brisbane
Broken Hill
Canberra
Adelaide
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AUSSIE RULES FOOTBALL
De nationale sport. Erg bijzonder om een wedstrijd mee
te maken.

Alice Springs

Perth

Beleef het mee op travelactive.nl

Sydney

BIJNAMEN
Bananabenders, de bijnaam van de inwoners van Queensland. Australiërs in het westen heten sandgropers en woon
je in New South Wales dan ben je een cockroach.

Melbourne

lancestone

BIG
Australiërs houden van groot, hoe klein hun dorp ook is.
Zo vind je verspreid over het land een reuzengrote regenlaars, kreeft, ananas, rumfles en banaan.

el:
Optionedo
must tie
oriënta

Y
SYDNE

Ruim elf maanden geleden begon ik een blog met boven
staande quote en eigenlijk kan ik niet anders dan deze
post met dezelfde quote beginnen. Want nu ik op het punt
sta dit land te verlaten, kan ik niet anders dan conclude
ren dat ik hier meer heb gevonden dan ik ooit had durven
dromen. Ik heb veel over mezelf geleerd, heb goede
vrienden gemaakt, heb ongelofelijke reizen gemaakt
en bovenal heb ik hier een extra thuis gevonden. En
dat maakt afscheid nemen, ook al is het niet voor altijd,
lastig.
Maar tegelijkertijd kan ik niet anders dan dankbaar zijn
voor al wat ik hier heb mogen meemaken. Toen ik aan
dit avontuur begon, had ik geen idee wat me te wachten
stond, of het wel een juiste keuze was, maar nu weet ik
dat dit waarschijnlijk de beste beslissing is geweest
die ik ooit heb genomen.

xx%

Must do oriëntatie
Kies je voor Australië, dan krijg je de kans om jouw avontuur als au
pair te beginnen in werelds Sydney. Onze lokale partnerorganisatie
organiseert in deze miljoenenstad een must do oriëntatie. Hier hoor
je – samen met backpackers die gaan werken en reizen in Oz –
alles over de Australische cultuur. Voor au pairs is er nog een extra
presentatie waarin het dagelijkse gezinsleven, het schoolsysteem
en de manier van opvoeden centraal staan. Deze oriëntatie is echt
een must do, vooral als jij na je verblijf als au pair nog wilt gaan
backpacken door dit immense land.
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Ik kan niet anders zeggen dan dat ik met pijn in mijn hart
Melbourne verlaat. Mijn hostdad omschreef het juist:
‘Je bent eigenlijk helemaal niet zo lang bij ons geweest.
Maar op de een of andere manier ben je enorm snel in
ons huishouden gesetteld, zodat het voelt alsof je veel
langer deel hebt uitgemaakt van ons gezin.’ Het was
een fantastische tijd, een geweldig gezin, leuke nieuwe
vrienden en ontzettend veel reisverhalen. Mijn eerste
stap in het huis van de familie Stevens voelde als thuis
komen. Elke geur en elk geluid voelt vertrouwd. Wat ga
ik dit missen!

De nieuwe Inge heeft dit op haar lijstje staan:
• Ik heb alle werelddelen bezocht
• Ik kan cake, cupcakes en appeltaart bakken
• Ik weet hoe het is om te bungeejumpen
• Ik heb geleerd links te rijden en te rijden in een
automaat
• Ik weet de spelregels van cricket en kan een
wedstrijd daadwerkelijk volgen
• Ik heb geen probleem met bier uit de fles drinken
(met dank aan mijn gastgezin in Melbourne ;-)
• Ik heb een karaokeavond, 80’s night en rollerdisco
meegemaakt
• Ik weet hoe aangenaam een nieuwjaarsduik kan zijn
• Ik heb ervaren hoe geweldig de atmosfeer is in een
rugbystation
• Ik heb mezelf geleerd aardappels te koken, zalm te
bereiden en aparte voedselsoorten te proberen zoals
kangoeroe, krokodil en octopus
• Ik heb gegeten in Chinatown
• Ik weet hoe het is om ruim een maand rond te reizen
en te slapen in een geïmproviseerde campervan
• Ik durf alleen op avontuur te gaan, zelf mijn route uit te
stippelen en hulp te vragen als ik aanvoel dat ik er zelf
niet uit ga komen
• Ik heb inmiddels kennissen en vrienden in vijf
continenten

ULURU
Oftewel Ayers Rock, het hart van Australië en een heilige
plaats voor Aboriginals.
VEGEMITE
Ziet eruit als pindakaas, maar smaakt echt heel anders,
naar zout vooral.
ONTBIJT
Dat doe je met fruit, cereal, toast en vegemite. En in het
weekend misschien wat uitgebreider met bacon & eggs.

Liefs Inge

Ik heb een lijst bijgehouden met alle dingen die ik hier
heb meegemaakt, geprobeerd, waarin ik ben gegroeid.
De enige reden om terug te kijken, is om te beseffen
hoe ver je al bent gekomen.
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Check it out!
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BE A DIAMOND

Werk je nu fulltime met kinderen
op een school of in een kinderdag
verblijf óf heb je een relevant diploma
van bijvoorbeeld SPW, SPH of pabo,
dan kun je professionele ervaring opdoen als Diamond Au Pair. Een mooie
internationale aanvulling op je cv.
Kijk op www.travelactive.nl voor
de actuele voorwaarden.

Made in Australia
Australiërs zijn trots op hun land en laten dat ook graag aan je zien. Zo wappert de
Australische vlag overal en made in Australia prijkt op elk product uit eigen land.
In vergelijking met Europa kent Australië – als echt emigratieland – een relatief korte
geschiedenis. De eerste bewoners kwamen uit alle windstreken. Vandaar dat de
achtergrond van Australische gastgezinnen sterk kan verschillen. Als au pair leer je
dus niet alleen alles van de Australische cultuur, maar krijg je misschien ook iets
mee van de Engelse, Italiaanse, Ierse of zelfs Aziatische cultuur. Crickey!

Lekker ravotten
Veel Australiërs zijn erg sportief en hebben een sterk gevoel voor humor, dus
neem niet alle opmerkingen even serieus. Ook zijn ze de koning in het afkorten van
woorden, zoals barbie voor barbecue, brekkie voor ontbijt en sunnies voor zonnebril.
De opvoeding is heel vrij, want de Ozzies vinden dat kinderen ook echt kind mogen
zijn. Dus na school lekker ravotten en vies worden is aan de orde van de dag. Als je
houdt van plezier maken en gezellige chaos dan zit je in een Australisch gastgezin
helemaal goed.
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Tijdens je verblijf als au pair staat onze partnerorganisatie altijd voor
je klaar. Het mooie is: de eigenaresse is Nederlands en weet als geen
ander wat de cultuurverschillen zijn. Daardoor kan zij jou precies vertellen wat je te wachten staat. Word je geplaatst in Sydney, Perth,
Brisbane of Melbourne of omgeving? Dan kun je elke week – vaak
op vrijdagmiddag – naar een gezellige Meet ’n Greet voor au pairs.
Hét moment om andere internationale au pairs te ontmoeten, maar
ook om al je vragen te stellen en de laatste informatie te krijgen over
leuke excursies, trips en tours. Erg handig, want in het weekend ben
je vaak vrij en kun je met je vrienden naar het strand, de bioscoop,
een bushwalk maken of lekker bijkletsen in een café.

UNIEKE FAUNA
Kangoeroes, koala’s, wombats, possums, blobvissen en
platypussen: dieren die je nergens anders ter wereld vindt.
BUITENLEVEN
Geniet van het (bijna altijd) goede weer en trek eropuit met
de kinderen naar het park in de buurt.
ABORIGINALS
De eeuwenoude cultuur van de oorspronkelijke bewoners
is overal terug te vinden.
BLUE MOUNTAINS
De locatie van de wereldberoemde rotsformatie de Three
Sisters en de Katoomba Railway. Pas als je dit gezien hebt,
ben je in Australië geweest.

Ervaar de vrijheid
Je visum is een jaar geldig en je mag maximaal een halfjaar blijven bij
één gastgezin. Dit betekent dat je ervoor kunt kiezen om na zes maanden te verhuizen naar een ander gastgezin of de vrijheid te ervaren van
backpacken. Bijzonder is dat onze au pairs kunnen deelnemen – tegen
gereduceerd tarief – aan tal van speciaal samengestelde reizen en
excursies. Van surfcamps, trip Great Ocean Road en Harbour Bridge
Climb tot een skydive, bezoek Blue Mountains, tour Fraser Island en
excursie Uluru. No worries!

CADEAUTJE
Met Kerst en Pasen gaan veel Ozzies op vakantie naar
het strand met familie en vrienden. Een mooi moment om
je gastfamilie een cadeautje te geven. Niks duurs, want
een mooie kaart of een home-cooked meal waardeert een
Australisch gezin al heel erg.
HUISDIEREN
Veel gezinnen hebben huisdieren. Als au pair laat je bijvoorbeeld de hond regelmatig uit, gezellig samen met de
kinderen.
GREAT BARRIER REEF
Het langste en grootste koraalrif ter wereld. Met een echte
brievenbus.
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Au pair in Nieuw-Zeeland
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EEN DRUKTE VAN BELANG

Spectacularly

adventurous

Au pairs in Nieuw-Zeeland beleven een geweldige tijd. Je komt terecht in
een zeer ontspannen en gastvrije cultuur waar alles draait om sporten,
gezelligheid en het buitenleven. Gastgezinnen zijn vaak groot. Ook lopen
er altijd wel wat huisdieren rond. Een drukte van belang dus. En dat in een
decor van regenwouden, fjorden, bergen, vulkanen en stranden.
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Annabel
au pair in
Auckland,
NieuwZeeland

“Ik wilde pedagogiek gaan
studeren, maar ik wilde ook nog
voor een langere tijd naar het buitenland. Wel om iets nuttigs doen, niet alleen
maar reizen en feesten. Ik koos ervoor om
een jaar als au pair naar Nieuw-Zeeland te
gaan. Dit is niet alleen superleuk, maar zo’n
ervaring bracht me ook voordeel tijdens mijn
opleiding. En dat bleek! Mijn zorg voor de tweelingbroers en hun kleine zusje hebben me
zekerder gemaakt over hoe je omgaat met
kinderen. Ik durf ook sneller beslissingen
te nemen en ben standvastiger geworden. Daar heb ik tijdens mijn studie
nog elke dag wat aan.”
32
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Nieuw-Zeelanders zijn daredevils. Bungeejumpen, raften, kanoën,
hiken en skydiven zijn de normaalste zaken van de wereld. Niet voor
niets is het land van de kiwi’s dan ook één groot avontuur voor
sportieve au pairs. Het mooie is dat de afstanden niet zo groot zijn
als in Australië. In je aupairperiode kun je – tijdens weekenden en
vakanties – het hele land ontdekt hebben.

Kia ora
Au pairs in Nieuw-Zeeland zijn minimaal 6 en maximaal 12 maanden
beschikbaar. Een rijbewijs is noodzakelijk. De meeste gastgezinnen
wonen in multicultureel Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland. Maar ook in en rondom thrillseeking Queenstown of garden
city Christchurch kun je als au pair aan de slag. Kies je voor NieuwZeeland, houd er dan rekening mee dat het ruim twee tot drie maanden duurt voordat er een geschikt gastgezin voor je is gevonden.
Bij vertrek in december, januari en februari is de kans op een snelle
plaatsing het grootst.
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Au pair in Nieuw-Zeeland
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Auckland

Sweet as Auckland

Grote gezinnen

Alle au pairs starten in metropool Auckland. Hier
organiseert onze lokale en zeer betrokken partnerorganisatie een tot in de puntjes verzorgde
meerdaagse oriëntatie. Afhankelijk van de leeftijd
van de kinderen in je gastgezin volg je een praktisch programma van twee óf drie dagen. Ook
hoor je alles over de Nieuw-Zeelandse cultuur, het
typische slang, de manier van opvoeden en eetgewoonten. Zo kom jij op en top voorbereid bij je
gastgezin aan.

Als au pair in Nieuw-Zeeland ervaar je de relaxte
cultuur van binnenuit. Je merkt al gauw dat de rolverdeling in het gezin vaak nog wat traditioneel
is. Zo maken vaders lange werkdagen en werkt de
moeder niet of nauwelijks. Ook zijn de gezinnen
tamelijk groot. Een gezin van drie kinderen of
meer – aangevuld met huisdieren – is eerder regel
dan uitzondering. Als au pair krijg je dan ook vaak
de zorg over meerdere kinderen. Veelal heeft elk
kind een eigen slaapkamer én eigen badkamer.
Net als de au pair.

Hamilton
Hastings
Palmerston North
Wellington

Christchurch

Een au pair in
Nieuw-Zeeland...

V

r dan 30
- is minimaal 18 jaar en niet oude
taal
lse
Enge
de
in
en
redd
- kan zich
- heeft een rijbewijs
- is avontuurlijk, sportief en dol op
grote gezinnen
- vertrekt bij voorkeur in
december t/m april
te worden
- vindt het fijn intensief begeleid
- rookt niet

Dunedin

Check it out!
- Vertrek je graag
tussen augustus en
oktober, dan is
je kans op plaats
ing groter als je mi
nimaal negen ma
beschikbaar bent.
anden
- Je reist op een sp
eciaal visum waar
mee je na je
verblijf als au pair
nog aansluitend ma
g rondreizen
én werken.
- Haal alles uit je
verblijf en volg vo
or vertrek een
Engelse taalcursu
s in Auckland.
- Combineer het
programma Au Pa
ir met Work & Tra
Zo kun je dit avon
vel.
tuurlijke land in je
eigen tempo
ontdekken. Per bu
s, camper, trein, vli
egtuig of auto. Vr
ons naar alle moge
aag
lijkheden.
- Boek je (jaar)tic
ket via Travel Activ
e. Voordelen: vaste
stop-overs in Azië,
prijs,
twaalf maanden ge
ldig
en bij wijziging va
n je reisplannen bo
ek je data en
bestemmingen sn
el, makkelijk en gr
ati
s om.
- De eigenaresse
n van de partnero
rganisatie hebben
ook een au pair in
zelf
huis. Echte ervaring
sdeskundigen du
- Gaan je gastkind
s.
eren nog niet naar
school, dan word
intensief begeleid
je
door gediplomee
rde leraren.
Ze komen langs om
te kijken hoe het me
t jullie gaat en
geven je allerlei ha
ndige tips.

KIA ORA
‘Welkom’ in het Maori, de taal van de eerste bewoners. Een
kleurrijk volk met oude tradities en een echte krijgscultuur.
OMGEDRAAID
Even wennen: zomervakantie tijdens de kerstdagen.
HAKA
Een traditionele Maori-dans. Gedanst tijdens ceremonies.

xx%

Family life
Reken er maar op dat je hartverwarmend wordt opgenomen in je vriendelijke en spraakzame gastgezin. Ze trekken er graag met elkaar op
uit. Veel gezinnen hebben een boot of een vakantiehuis. En of er nu
een uitje naar de dierentuin, een heerlijke wandeling, een avondje uit
eten of het spelen van spelletjes op het dagprogramma staat: als au
pair ben jij erbij. Spectacularly adventurous!

SCHAPEN
Ongeveer veertig miljoen (!) tegenover ruim vier miljoen
mensen…
KOFFIE
Heb je vragen, zin in een kop koffie of behoefte aan een
goed gesprek, loop dan gerust het kantoor van onze partnerorganisatie binnen. Op en top toegankelijk en gastvrij.
KIWI
Een loopvogel, het nationaal symbool van Nieuw-Zeeland.
Maar ook de bijnaam van de inwoners.
KIJK RECHTS
Want ze rijden in Nieuw-Zeeland aan de linkerkant van
de weg.
ROTORUA
Het centrum van de Maori-cultuur. In een geur van zwavel,
vanwege de geothermische activiteit in het gebied.

Ontdek meer van het land door aansluitend
rond te reizen en te werken
34

ALL BLACKS
De naam van het nationale rugbyteam vanwege hun
volledig zwarte outfit.
SMELTKROES
Ongeveer 75 procent van de inwoners heeft Europese
voorouders. Gastgezinnen zijn dus heel divers.
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Voor de rest van je leven
PORTRETTEN VAN VOORMALIGE AU PAIRS

PORTRETTEN VAN VOORMALIGE AU PAIRS

“

Als klein kindje zag ik de film

over Mary Poppins. Tegen mijn moeder
heb ik toen al gezegd dat ik dat later
ook wilde. En die wens is uitgekomen.
Na mijn eindexamen van de middelbare
school ben ik vertrokken als au pair
naar Amerika. Ik kwam terecht in New
York, mijn droombestemming. Eigenlijk
toevallig, want ik koos bewust voor een
bepaald gezin. Pas daarna bleek dat ze
in de wereldstad New York woonden.
Mijn ervaring in het buitenland heeft ervoor gezorgd dat ik veel volwassener en
verantwoordelijker ben geworden. Want
als au pair heb je veel taken die volwas-

Febe staat steviger in haar
schoenen op de pabo:

“Als ik de keus
had, ging ik
morgen weer”

senen normaal gesproken op zich nemen.
Zoals elke dag de boodschappen doen
en koken. Het was hard werken, maar
het wende snel. Het gastgezin werd
echt een thuis voor me, waarop ik altijd
kon terugvallen.
Ik studeer nu aan de pabo en
merk dat ik door mijn ervaring als au
pair steviger in mijn schoenen sta dan
andere studenten. Dat zie ik vooral bij

VOOR DE REST VAN

de lessen pedagogiek. Ik ben minder

JE LEVEN
Een onvergetelijke ervaring opdoen. Waar je niet alleen
persoonlijk van groeit, maar ook de vruchten van plukt voor
je carrière. Febe, Samantha, Merel, Kelly en Bert vertellen
hoe hun verblijf als au pair hen verder heeft gebracht.
36

onzeker over hoe je kinderen moet aansturen in hun gedrag. Dat er consequenties zijn als ze niet luisteren. Ik heb
natuurlijk een jaar lang voor twee meiden van veertien – een tweeling – en een
jongen van elf gezorgd. Daardoor ben ik
veel minder bang om dingen fout te
doen dan mijn medestudenten als het
gaat om het opvoeden van kinderen.
Van een ervaring als au pair word je

Febe

beter. Als ik de keus had, ging ik morgen
weer.

”
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PORTRETTEN VAN VOORMALIGE AU PAIRS

“

“

Het kriebelde al een tijdje om

voor een langere periode naar het bui-

altijd wel een rol gespeeld in mijn leven. Ik vind

tenland te gaan. Toen ik ontdekte dat

“De Engelse taal
is mijn tweede
natuur geworden”

begonnen met oppassen. Een jaar later kreeg ik

wilde, zocht ik op internet naar alter

een bijbaan in een kinderkledingzaak. Erg leuk,

natieven. Toen ik stuitte op het Au Pair

want ik wilde graag een modeopleiding volgen.

programma van Travel Active was ik ver-

Maar ik was nog jong en wilde ook wat van de

kocht. Dit wilde ik! Mijn eerste keus was

wereld zien. Als au pair kreeg ik die kans, je was

Amerika, omdat ik vooral de Engelse taal

ver weg en met Travel Active had je toch een

beter wilde leren spreken. Dat is tegen-

veilige basis om op terug te vallen. Na mijn

een baan. Maar een jaar van huis vond ik
vrij lang en daarom werd het zes maanzuiden, vlak bij Southampton, bij een
Amerikaanse moeder en een Argentijnse
vader met drie kleine kinderen. Mijn
ervaring als au pair zorgde ervoor dat ik
heel zelfstandig ben geworden. Bovengaan studeren: toerisme. En dat heb ik
ook gedaan toen ik terugkwam.
Daarbij merkte ik dat ik nog
niet klaar was met mijn buitenlandavon-
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Merel

den Engeland. Ik werd geplaatst in het

dien kwam ik erachter wat ik echt wilde

Samantha

ze superleuk en op mijn veertiende ben ik

mijn studie communicatie niet was wat ik

woordig erg belangrijk bij het vinden van

Samantha ontdekte wat ze
wilde gaan studeren:

Als ik terugkijk hebben kinderen

eindexamen vertrok ik dan ook voor een jaar
naar Australië, naar Brisbane. Mijn verblijf was
geweldig. Ik kwam terecht bij een Australische
vader en Italiaanse moeder, die aan huis werk-

Merel ambieert een

internationale carrière:

“Ik ben heel
serieus met mijn
modeopleiding
bezig”

ten. Ze waren bezig met het opstarten van een
eigen zaak. Ik kreeg de zorg over twee meisjes
van 4 en 6 en een jongen van 11. De twee oudsten gingen overdag naar school en de jongste
was maar twee dagen thuis, dus ik had veel vrije
tijd om leuke dingen te doen. In Australië kwam
ik erachter dat ik ook iets wilde doen met kinderen. Ik raakte er steeds meer van overtuigd dat
ik mijn twee passies, kinderen en mode, wilde
combineren in een baan.

tuur en ik meldde me aan bij Travel Active

Na terugkomst ben ik gestart met

om mee te helpen op de infobijeenkom-

een modeopleiding. Ik merk dat het jaar in

sten. Toen ik een halfjaar stage moest

Australië meer invloed heeft gehad dan al die

lopen, was er plek op de afdeling Au Pair

andere jaren in Nederland. Ik sta serieuzer in

van Travel Active. Helemaal geweldig! Na

het leven en ben meer gefocust dan mijn studie-

afloop ben ik zelfs in dienst gekomen. Ik

genoten die direct vanaf de havo aan de oplei-

spreek nu dagelijks Engels, de taal is

ding zijn begonnen. Ik ben volwassener, zelf-

mijn tweede natuur geworden. En het bij-

standiger en sta ook steviger in mijn schoenen.

zondere is dat ik met mijn gastfamilie

Daarbij zit ik boordevol plannen om terug

nog steeds intensief contact heb. Mijn

te gaan naar Australië, voor stage of om daar

gastmoeder is een vriendin geworden.

te wonen en werken. Eén ding weet ik zeker: ik

Zo hebben we zelfs plannen om samen

wil later een leuke baan in de kinderkleding-

een bedrijfje in het toerisme op te zetten.

branche, bijvoorbeeld als inkoper, waarmee ik

Mijn verblijf als au pair heeft me ontzet-

veel van de wereld kan zien.

tend veel gebracht.

”

”
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“

PORTRETTEN VAN VOORMALIGE AU PAIRS

“

Al in havo 4 wist ik dat ik Frans

wilde studeren in Maastricht. Het was toen

al heel lang naar Australië. We werkten beiden

al mijn passie en ook mijn beste vak. Docen-

in de kinderopvang en hadden het gevoel ‘het is

ten adviseerden me om eerst naar het bui-

nu of nooit’. Vooral ook omdat we nog thuis

tenland te gaan als au pair. Zodat ik in Frank-

woonden en nog geen kinderen hebben. En als

rijk alvast de taal kon leren, want de

we het avontuur aangaan, dan ook maar zo ver

opleiding aan de Vertaalacademie is heel

mogelijk. We wilden bij elkaar in de buurt ge-

pittig. Meer dan de helft valt af. Ik twijfelde,

plaatst worden en in een buitenwijk van Sydney

vond het spannend, maar ben zo blij dat

kregen we die kans. We hebben heel veel geluk

ik de sprong heb gemaakt. Want door

gehad. Ik kwam in huis bij een gezin uit Zuid-

mijn verblijf van tien maanden als au pair in

Afrika dat net twee jaar in Australië woonde.

Parijs ging ik in het eerste jaar als een speer.

Voor mijn gastkindjes van 7 en 9 was ik echt hun

Ik merk – nog steeds – dat ik een voorsprong
heb op de rest. De Franse grammatica begrijp ik al en voor spreekvaardigheid kan ik
meestal wel improviseren, terwijl mijn studiegenoten deze dingen veelal uit hun hoofd
moeten leren. Ook de luisteroefeningen
gaan zo goed als foutloos. Hoewel het
niveau elk jaar hoger wordt, kom ik er wat
Frans betreft redelijk makkelijk doorheen.
Als ik niet als au pair naar Frankrijk was
geweest, dan had ik het gewoon niet gered.
Dat weet ik zeker.
Niet alleen mijn kennis van de

Kelly gaat als
een speer
op de
Vertaalacademie:

“Ik had
de opleiding
anders
gewoon niet
gered”

grote broer, ze leerden dingen van mij. Dat gaf
verantwoordelijkheidsgevoel gekregen. Ook
leer je jezelf goed kennen en werd ik een stuk
volwassener. Bovendien heb ik mijn grenzen
verlegd. Ik heb hoogtevrees en vliegangst, toch
ben ik het vliegtuig ingestapt. Ook ben ik niet
zo’n held in autorijden, maar vanaf het begin
heb ik gereden. Links! Ik vind het knap dat ik die
dingen toch allemaal gedaan heb. Als afsluiting
van ons verblijf als au pair hebben we nog een
maand rondgetrokken langs de Oostkust.
Zo zijn we naar de Gold Coast, Byron Bay, Fraser
Island, Whitsundays en Cairns geweest. Met als

persoonlijk ben ik ook erg gegroeid. Ik was

hoogtepunt dat ik Kim ten huwelijk heb

een verlegen meisje dat vaak rondliep met

gevraagd op Whitehaven Beach!

een gebogen hoofd. In Parijs stond ik er

Werken met kinderen is echt wat ik

alleen voor en kon ik niet terugvallen op

wil. Dus nu werk ik weer in de kinderopvang.

mijn ouders. Ik moest het helemaal zelf

Het vinden van een baan ging na terugkomst vrij

doen. Met als resultaat dat ik veel zelfstan-

snel. Tijdens mijn sollicitatie speelde het vast

diger en een stuk zelfverzekerder ben

mee dat ik als au pair in Australië ben geweest

geworden. Ook leg ik veel makkelijker

en dat ik het daar heb gered. Daarbij is het pret-

contacten dan voorheen. En in plaats van dat

tig dat ik goed Engels spreek, want steeds meer

ik zowat flauwval als ik een presentatie moet

kinderen op een kinderdagverblijf zijn van bui-

geven, sta ik nu veel zekerder mijn verhaal

tenlandse komaf. Ik merk dat ik nu meer heim-

te doen voor de klas. Ik kwam gewoon terug

wee heb naar Australië dan dat ik Nederland

”

Kelly

Bert

een bijzonder gevoel. Ik heb in Australië meer

Franse taal en cultuur is sterk verbeterd,

als een nieuw mens.
40

Ik wilde samen met mijn vriendin Kim

miste toen ik weg was.”

”

Bert verlegde zijn

grenzen:

“Ik ben
een stuk
volwassener
geworden”
41
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Au pair in Engeland

Absolutely
fabulous
Yara
au pair in
Oxford,
Engeland

“Als ik even tijd over heb,
studeer ik voor mijn
Cambridge-examen Engels
of ga ik langs bij andere au pairs in
de buurt. Dat is altijd erg gezellig. Met
hen bezoek ik ook veel verschillende
steden in het weekend, zodat je het
land echt leert kennen. Het openbaar
vervoer is geweldig, dus je bent
zo in het prachtige historische
decor van Oxford.”

42
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SPREEKT TOT DE VERBEELDING
Schitterende historische gebouwen, hoogvlakten en gebergten, het reusachtige
London Eye, rode dubbeldekkers, de ruige kustlijn, prachtige tuinen, zwarte
taxi’s en baked beans & sausages voor het ontbijt. Engeland spreekt tot de
verbeelding en is niet voor niets een van de meest favoriete bestemming van au
pairs. Het is het ideale land om je Engels te perfectioneren en op een originele,
intense manier kennis te maken met de cultuur.
De droge humor en beleefde omgang kenmerken de Engelse cultuur.
Doorspekt met tradities en rituelen. Deze cultuur leer je bij je gast
gezin ongetwijfeld goed kennen, veelal in de omgeving van het wereldse Londen, bruisend Oxford, hip Bournemouth, levendig Hastings en
relaxed Brighton. Perfecte locaties om je helemaal onder te dompelen
in de rijke English heritage.

Niet treuzelen
Au pairs in Engeland zijn minimaal 6 en maximaal 12 maanden beschikbaar. Het hebben van een rijbewijs is niet verplicht maar wel een voordeel. Veel au pairs willen op dit karakteristieke eiland – dat drie keer
groter is dan Nederland – aan de slag. En aangezien het twee tot drie
maanden kan duren voordat je bent geplaatst, is het verstandig om zo
snel mogelijk te boeken. Het is mogelijk om een regiovoorkeur op te
geven, maar deze wens biedt je geen garantie.

43

L

Au pair in Engeland
Listen carefully
Als au pair in Engeland ontbijt je vanaf dag één met bacon & eggs, rijd je
links op de weg en schuif je aan tijdens de traditionele afternoon tea om
vier uur. Engelsen zijn conservatief en houden privé ook graag privé.
Dit betekent dat ze graag wat afstand bewaren, ook als ze mensen wat
beter kennen. Aanrakingen in het openbaar, zoals een arm om iemands
schouder of een kus op de wang, zijn eigenlijk not done. Verder zijn ze
buitengewoon beleefd en erg indirect. Dus luister goed wat ze tegen je
zeggen, want eventuele kritiek of aandachtspunten worden erg subtiel
– vaak met humor – overgebracht. En heb je een uitgesproken mening?
Houd die dan liever voor je. Onze Nederlandse directheid is in Engeland
niet op zijn plaats.

Belfast
Leeds
Liverpool
Cardiff

Beleef het mee op travelactive.nl
MEER INFO? BEL 0478 551 900 OF
KIJK OP WWW.TRAVELACTIVE.NL

Manchester
Birmingham
Londen

Een au pair
in Engeland...
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Lang blijven
De meeste gastgezinnen zoeken een au pair voor een heel schooljaar,
dat loopt van september tot en met de derde week van juli. Dan begint
de zomervakantie en kunnen de schooluniformen weer een tijdje in de
kast. De zorg voor de kinderen is je belangrijkste taak, maar je verricht
ook lichte huishoudelijke werkzaamheden. Op welke plek je ook voor
kinderen zorgt, met het openbaar vervoer sta je – in het weekend of
op je vrije dag – in no time oog in oog met wereldberoemde bezienswaardigheden.

TOWER BRIDGE
Een van de bekendste bruggen – over de rivier de Theems
– ter wereld. Voor een magnifiek uitzicht over de stad.
LONDEN
De hoofdstad, met twaalf miljoen inwoners de grootste
stad van Europa.
OXFORD UNIVERSITY
Zo’n 800 jaar oud en daarmee de oudste universiteit van
Engeland.
EXCUSE ME
Goede manieren zijn erg belangrijk in Engeland.
Zeg daarom veel please en thank you. En excuse me als je
ergens langs moet.

700%
Voel de historie
Veel au pairs ervaren Engelse gastgezinnen als minder hartelijk dan
gezinnen in de Verenigde Staten of Nieuw-Zeeland. Er wordt ook meer
van ze verwacht. Maar ondanks dat blijft Engeland een waanzinnig
land voor au pairs. Met zijn oude cultuur en rijke geschiedenis, die
overal nog voelbaar is. Absolutely fabulous!

Check it out!
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SCONES
Zoete minibroodjes die je dipt in jam of clotted cream.
FISH & CHIPS
Smikkel van deze landelijke lekkernij in een authentieke
pub. De beste fish & chips wordt geserveerd bij Quayside
in Yorkshire.
VERRASSEND
Laat je betoveren door de parels aan de zuidkust. Van de
badplaats Poole en bruisend Brighton tot hip Bournemouth
en ‘s werelds grootste steencirkels in Avebury.
JURASSIC COASTLINE
Unesco-werelderfgoed. Een kustlijn vol kliffen en rotsen
van in totaal 153 kilometer, die helemaal te bewandelen is.

Apple of my eye

FRANS
Van 1066 tot 1362 de officiële taal in Engeland.
DEAR
Love, dear, duck, dearie, flower. Allemaal koosnaampjes
die Engelsen graag gebruiken als ze je aanspreken. Sta
ervoor open, ze bedoelen er verder niets mee.
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HET LAND VAN DE LACH
Ontspannen leven en intens genieten. Dat kenmerkt de Ierse cultuur.
Daarom is gemoedelijk Ierland met zijn rijke familieleven, volop sociaal
vertier en de prachtige natuur een favoriete bestemming onder au pairs.
Dit eiland overweldigt je door de gezelligheid, vriendelijkheid en warmte
die de Ieren zo eigen zijn. Als au pair maak jij deze positieve levenshouding
van heel dichtbij mee.
Ierland is een geweldig land om je Engels te perfectioneren. En als au
pair ervaar je de sympathieke Ierse cultuur op een heel originele
manier. Je maakt gemakkelijk contact, want de Ieren zijn heel hartelijk
en belangstellend. Niet voor niets wordt de republiek ‘het land van
de lach’ genoemd. Hier draait alles om dans, muziek, theater en
sentiment. Bovendien kent Ierland een rijk historisch erfgoed. Kortom:
alle ingrediënten zijn aanwezig om van jouw avontuur als au pair een
onvergetelijk succes te maken.

Kleine kinderen

Jessica
au pair
in Cork,
Ierland

Een au pair in Ierland is minimaal 6 en maximaal 12 maanden
beschikbaar. Is dat voor jou te lang, dan kun je ook als Zomer Au Pair
aan de slag. Vooral gezinnen met kleine kinderen en baby’s zijn op
zoek naar een au pair. Heb je hier ervaring mee, dan kun je sneller
worden geplaatst. Daarbij geeft onze partnerorganisatie allerlei
online trainingen, waarmee jij je als au pair verder kunt ontwikkelen.
Ook organiseren ze bijeenkomsten voor au pairs. Nieuwe vrienden
zijn dus zo gemaakt!

“Elk weekend trekken
we er met het gezin op uit.
Familieleven is erg belangrijk in
Ierland. De drie kleintjes van twee,
vier en vijf willen ook dat ik overal bij
ben. Ik ben enorm aan ze gehecht.
Gisteren vertelde Ailan me dat ik de
liefste au pair ben die hij ooit had
gehad. Op zulke momenten smelt
mijn hart. Ik ben zo blij dat ik
deze stap heb genomen.”

Tips

Full of joy!
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- In Ierland kan
het erg hard waaie
n
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goed regenpak
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start
in de vaak hechte
gemeenschap.
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Au pair in Ierland
Dicht bij zee
De meeste gastgezinnen wonen in middelgrote dorpen in West-Ierland,
zoals in de omgeving van Dublin. Daarnaast zijn er enkele plaatsen in
sfeervol Cork en de vlakke Midlands. Het is dan ook echt handig als je
een rijbewijs hebt. Vooral ook omdat het openbaar vervoer niet overal
– of minimaal – komt. Bij welke familie je ook terechtkomt, je wordt
met open armen ontvangen. En… je zit nooit meer dan honderdvijftig
kilometer van de zee. Een heerlijk idee.

X
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Galway

Dublin
Waterford

Cork
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CÉAD MÍLE FÁILTE
Oftewel honderdduizend maal welkom! Een typisch Ierse
uitdrukking die op veel gevels van bars en pubs prijkt.

Check it out!
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Céad míle fáilte
Een au pair in Ierland ontbijt met aardappelen, worstjes, black or white
pudding en baked beans. En aan het einde van de middag ontmoet je
regelmatig al je vrienden en familie in de lokale pub. Vaak onder het
genot van folkloristische livemuziek. Als au pair krijg je er niet alleen
een nieuw gezin bij, maar word je ook opgenomen in het sociale leven
met familie en vrienden. Deze openhartige cultuur geeft alle au pairs
een heel warm en welkom gevoel.

1000%

Met elkaar op pad
Ieren leven heel bewust. Ze houden van humor, gezelschap en dieren
en nemen voor alles de tijd. Ook zijn ze bijzonder geïnteresseerd in
buitenlandse culturen. Wees dan ook niet verbaasd als wildvreemden
op straat of in winkels je van alles vragen. Over jou en over het land
waar je vandaan komt. Bovendien zijn Ieren ook erg ondernemend.
In hun vrije tijd trekken ze er graag op uit. Ze gaan wandelen, fietsen,
golfen, paardrijden of vissen. En als au pair ben jij dan ook van de
partij. Full of joy!

AFFECTIE
Als Ieren grapjes over je maken of je plagen, dan weet je
dat het goed zit. Dit is hun manier om affectie te tonen.
Kortom: het signaal dat ze je aardig vinden en dat je er
echt bij hoort.
STOOFVLEES
Proef in een lokale pub een heuse Irish stew.
HOWTH
Een magnifiek groen schiereiland dat je bezoek meer
dan waard is.
HA’PENNY BRIDGE
De oudste voetgangersbrug van de stad Dublin, gemaakt
van gietijzer in 1816. Hij loopt over de rivier de Liffey.
MALAHIDE
Trek eropuit naar dit mooie stadje ten noorden van de
Ierse hoofdstad.
ST. PATRICK’S DAY
Het grootste nationale volksfeest van Ierland, dat
inmiddels wereldwijd wordt gevierd. In maart, met als
symbool de kleur groen.
ST. JAMES’ GATE BREWERY
Laat je rondleiden door het kloppend hart van de
Guinnessbrouwerij.

Je zit nooit meer dan honderdvijftig kilometer
van de zee. Een heerlijk idee
48

FOLKLORE
Via folklore, muziek en verhalen is de grootse geschiedenis
van Ierland doorverteld. Ze spelen nog steeds een grote rol
in de cultuur.
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VERFIJNDE SMAAK
Genieten van het goede leven. Daar zijn de Fransen meesters in. En als au pair maak jij dit
van heel dichtbij mee. Want je merkt het al gauw, Frankrijk heeft klasse, stijl en een verfijnde
smaak. Niet voor niets is het cultuurrijke Frankrijk het populairste vakantieland in Europa.
Met andere woorden: bienvenue en France.

Een bijzonder gevoel voor humor, een bourgondische levensstijl en een
gereserveerde omgang kenmerken de Franse cultuur. Een cultuur vol
trots, die jij als au pair goed leert kennen bij je gastgezin. Vanaf dag
één ontbijt je met vers stokbrood en jam of pain au chocolat, eet je twee
keer per dag warm en zoen je niet drie maar twee keer op de wang.

Vive la vie
50

“Wat heb ik het getroffen
met dit warme gezin! De
moeder is erg aardig en de vier
kinderen van 12, 10, 6 en 3 zijn erg
open naar mij. Ze zijn heel
belangstellend en komen gezellig
naast mij zitten om een praatje te
maken. De communicatie gaat tot nu
toe in het Engels, gebrekkig Frans en
met gebaren. Het klikt en ik voel
me meteen erg op mijn gemak.
Ik ben in Parijs!!!”
Claire
au pair in
Parijs,
Frankrijk

Parijs, Côte d’Azur, Monaco of Bordeaux?
Au pairs in Frankrijk zijn minimaal 6 en maximaal 12 maanden beschikbaar. Hoe langer je als au pair aan de slag kunt, hoe eerder je wordt
geplaatst. Kies je voor Frankrijk dan heb je keuze uit vier bestemmingen:
wereldstad Parijs en omgeving, de historische streek Bordeaux, het
Prinsdom Monaco of de zonovergoten Côte d’Azur. Heb je een voorkeur?
Geef dit dan door bij je aanmelding, zodat wij hier rekening mee kunnen
houden.
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Lille
Parijs

Straatsburg

Nantes

Choisis!

In Cannes, Nice en St. Tropez geniet je van prachtige stranden, bruisende boulevards, een heerlijk uitgaansleven en een relaxte levensstijl.
Reken er maar op dat je aan deze Côte d’Azur vaak met de kinderen het
water in plonst. In de prachtige wijnstreek Bordeaux maak je kennis met
de Franse cultuur op zijn puurst. Met wijnproeverijen in een magnifiek
decor van eeuwenoude kastelen, mooie natuur en een historische sfeer.
Het leven in multicultureel Parijs en omgeving gaat snel. Je komt vaak
terecht in een hardwerkend gezin. Het kan zijn dat je niet bij een gast
gezin in huis woont, maar in een appartement waar ook andere au pairs
wonen. Ideaal als je van veel privacy houdt.

Bienvenue!

Lyon

Bordeaux
Toulouse

Check it out!

Marseille

Een au pair
in Frankrijk...
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ARC DE TRIOMPHE
Een van de beroemdste monumenten van de stad Parijs.
Foto!
COTE D’AZUR
Een streek die zijn naam te danken heeft aan de prachtige
azuurblauwe kleur van de Middellandse zee. Een heerlijke
plek om te spelen met je gastkinderen.
STIJLVOL
Fransen hebben veel aandacht voor mode en stijl.
Zowel mannen als vrouwen zien er elke dag tiptop uit.

C’est la vie

600%

Veel au pairs ervaren Franse gastgezinnen als terughoudend. Vooral in
het begin. Je spreekt je gastouders aan met vous tot ze aangeven dat
je ze mag tutoyeren. Na verloop van tijd stellen ze zich meer open en
helpen ze je graag waar nodig. Ook is het even wennen aan de – in onze
ogen – strenge opvoeding. Daarbij hebben Fransen hoge verwachtingen.
Niet alleen van zichzelf, maar ook van hun kinderen, die veel moeten
leren en kunnen. En dat ze erg trots zijn op hun land en hun taal laten
ze graag aan je merken. Wanneer jij interesse toont, beantwoorden ze
al je vragen vol enthousiasme. Vive la vie!

GEURENDE WIJN
Ruik de geur van wijn in alle dalen in schitterend Bordeaux
in de bereidingsmaand oktober.
EIFFELTOREN
Beklim deze wereldberoemde toren en geniet van het
uitzicht over de stad van de liefde.
CANNES
Een keer per jaar hét internationale centrum van de
filmindustrie. Grijp je kans en spot tijdens het festival alle
sterren uit Hollywood.
MUSEA
In Frankrijk heeft Parijs de meeste musea en andere culturele bezienswaardigheden, op de voet gevolgd door Nice.
KASTELEN
Vaak eeuwenoud en allemaal even indrukwekkend. Franse
iconen pur sang.
MUSÉE MARC CHAGALL
Een must see voor elke bezoeker van Nice.
JEU DE BOULES
Dit volksspel nummer spelen de kinderen na school graag
met jou.
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LAND VAN TRADITIES
Schitterende stranden, majestueuze bergen, pittoreske dorpen, historische
steden, overheerlijke tapas en het opzwepende ritme van de flamenco. Spanje
overweldigt je met zijn rijke geschiedenis en authentieke cultuur. Het is het
land van tradities en een van de meest favoriete landen onder au pairs. Ben jij
een echt avondmens, bijzonder flexibel en dol op een gezellig familieleven?
Dan is Spanje de aupairbestemming voor jou.
Als au pair in het zonovergoten Spanje maak je op een intense,
originele manier kennis met de Spaanse cultuur, die doordrongen is
van passie en gezelligheid. In een land waar alles bruist van energie
perfectioneer jij je Spaans. Niet alleen thuis, maar vooral op straat:
hét verlengstuk van de huiskamer.

Vamos
Au pairs in Spanje zijn minimaal 3 en maximaal 12 maanden beschikbaar. Veel au pairs kiezen voor dit koninkrijk op het Iberisch schier
eiland. Dat is geen probleem, want veel gezinnen in Spanje kiezen
juist voor een Nederlandse au pair. Houd er wel rekening mee dat het
twee tot drie maanden kan duren voordat er een geschikt gastgezin
is gevonden.

!Que aproveche!

Lynn
au pair in
Madrid,
Spanje

“Bij aankomst
werd ik met twee dikke
zoenen begroet door mijn
gastmoeder. Op hun vakantieadres,
een groot strandhuis aan zee, ontmoette ik mijn gastvader Alberto en de
drie kinderen: Rocia van 8, Anna van 5 en
Alberto van 2. De kinderen waren niet
alleen nieuwsgierig, maar ook heel
lief. In een gezellig barretje aten we
heerlijke soorten vis. Ze vroegen
me van alles. De sfeer was
meteen goed.”
54

Als au pair in Spanje ontbijt je met koffie en wat koekjes, houd je een
siesta, lunch je uitgebreid met andere au pairs en schuif je aan bij het
avondeten rond de klok van tien uur ’s avonds. Hét moment van de dag!
Alles staat dan in het teken van gezelligheid en sociaal vertier, waar ook
jij altijd aan deelneemt. Wat er die dag allemaal is gebeurd, wordt uit
gebreid gedeeld en besproken. Vaak onder het genot van lokale vis-,
vlees- en rijstgerechten en fruit. Een drukte van belang, want gezinnen
in Spanje zijn dikwijls erg groot. Soms wonen opa en oma bij je gast
gezin in en anders komen ze veel over de vloer. Ook vrienden en kennissen lopen geregeld binnen, dus het huis is altijd gezellig vol.
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Bilbao
Madrid

Barcelona
Valencia

My name is…
Veel gastgezinnen wonen in het zuiden van Spanje en
in karakteristiek Madrid en omgeving. De zorg voor de
– vaak al wat oudere – kinderen is je belangrijkste taak.
Spreek je aardig Engels, dan verwachten ze van jou
ook dat je de kinderen Engels leert. Veel gastgezinnen
hebben een hulp in de huishouding, maar je eigen
kamer goed schoon houden en na het eten meehelpen
met opruimen horen er wel gewoon bij.

Sevilla
Málaga

Een au pair
in Spanje...
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Veel vrijheid
Overdag heb je ontzettend veel vrijheid, want de kinderen maken
lange dagen op school. Maar wat voor leuke dingen je ook doet
overdag, zorg dat je weer thuis bent als de school uit is. Je vangt de
kinderen op, helpt ze bij het maken van hun huiswerk, speelt met ze
en brengt ze naar bed. Zijn je gastkinderen nog klein? Dan kook je
voor ze, omdat ze ’s avonds laat nog niet mee-eten met de rest.
MADRID
Historische gebouwen, levendige parken en overweldi
gende kunstschatten. De Spaanse hoofdstad heeft het
allemaal.

Check it out!

SEVILLA
Nergens anders zijn er zoveel parken, musea, monumenten en bezienswaardigheden. In deze bakermat van de
flamenco zit ook ’s werelds enige flamencomuseum.
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TANDENFEE
Die bestaat niet in Spanje. Wel een tandenmuis met de
naam Ratoncito Perez.

500%
¿Qué pasa?
En je merkt het snel, Spanjaarden zijn erg gul. Of je nieuwe familie nu
gaat skiën, sporten of zwemmen, vanaf dag één ga jij als volwaardig
gezinslid overal mee naartoe. Deze vrijgevige houding verwachten ze
ook van jou. Dus gebeurt er iets onverwachts, bijvoorbeeld een kind
wordt ziek, dan stel jij je flexibel op en help je zoveel je kan. Ook al
wordt je dit niet direct gevraagd. Met andere woorden: go with the
flow en toon initiatief. Muy bien!

UVAS DE SUERTE
Op elke klokslag een druif in je mond stoppen tijdens
nieuwjaar zal je de rest van het jaar geluk brengen.
PALACIO REAL
In Madrid. Met een oppervlakte van 135.000 m2 en
ruim 3.400 kamers is dit het grootste koninklijk paleis
van Europa.
NATIONALE GERECHTEN
Gazpacho, een koude soep, en paella, een rijstgerecht met
vlees, vis en groenten.
GEEN KERSTCADEAUS
Kerst wordt niet zo uitgebreid gevierd als in Nederland.
Pas op 6 januari – Driekoningen – krijgen alle kinderen
cadeaus.

Tijd voor
een siesta...
56

SIESTA
Van 14.00 uur tot 17.00 uur gaan veel winkels dicht, wordt
er uitgebreid warm geluncht en daarna een middagdutje
gedaan. Daar staat tegenover dat de winkels tot laat
open zijn.
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AAN TAFEL

LEKKER

met
‘CULTURELLEN’ kids

Als au pair zorg je er vaak ook voor dat je oppaskinderen
gevulde buikjes hebben. Er zijn genoeg gerechten – probeer
de Hollandse stamppot maar eens! – waar bijna alle kinderen
van smullen. Om je op weg te helpen, geven wij je drie lekkere
recepten. Ook leuk om samen met de kinderen te maken.
Succes verzekerd!

Schildpaddencupcake

Voor de cupcakes:
- 120 gram bloem
- 140 gram fijne kristalsuiker
- 1,5 theelepel bakpoeder
- een snufje zout
- 40 gram boter (ongezouten),
op kamertemperatuur
- 1 ei
- theelepel vanille-extract
- papieren cupcakevormpjes
Voor het glazuur:
- 30 gram witte chocolade
- 250 gram poedersuiker
- 80 gram boter (ongezouten),
op kamertemperatuur
- 25 ml melk

Hoe ga je te werk?
Voor de cupcakes:
Verwarm de oven voor op 170 graden. Plaats
12 papieren vormpjes in een muffinvorm.
Meng de bloem met de suiker, het bakpoeder,
het zout en de boter in een kom en klop het
met een mixer – op de laagste stand – tot een
zanderig mengsel. Voeg geleidelijk de helft
van de melk toe en klop tot deze net is opgenomen.
Klop in een maatbeker het ei, het vanilleextract en de overgebleven melk kort met een
vork door elkaar. Giet dit mengsel langzaam
bij het botermengsel en klop tot alles goed is
gemengd. Blijf daarna nog een paar minuten
kloppen tot het beslag glad is, maar klop niet
te lang.
Verdeel het beslag over de vormpjes en bak
de cupcakes 20-25 minuten in de warme oven.
Ze zijn klaar als een prikker die je erin steekt
er schoon en droog uitkomt. Laat de cup-cakes
op een rooster helemaal afkoelen voordat je
ze decoreert.

Als alle chocolade is gesmolten, zet je het
schaaltje opzij om het even af te laten koelen.
Meng in een kom met een mixer de poedersuiker en de boter samen tot er geen grote stukken boter meer zijn. Poedersuiker stuift enorm
en dit betekent dat je de keuken daarna goed
moet poetsen... Voeg langzaam de melk toe,
terwijl je op een lage snelheid mixt.
Als alle melk is opgenomen, zet je de mixer
op de hoogste stand. Mix voor ongeveer 4
minuten of totdat het glazuur licht en luchtig
is. Voeg daarna de gesmolten witte chocolade
toe en mix tot de chocolade goed door het
glazuur is verdeeld.
Verdeel nu het glazuur over de cupcakes.
Plaats de kleine gomballen op de zure rondjes
voor het schild. Dit doe je door de gomballen
vast te zetten met een klein beetje glazuur of
gesmolten chocolade. Maak de oogjes van
de schildpad – op de groene gomballetjes –
met een beetje glazuur. Voor de pootjes kun je
groene snoepjes gebruiken. Kwestie van even
rondkijken wat er in de winkel te vinden is.
Aantal: 12

Voor het glazuur:
Smelt de witte chocolade in een magnetron
bestendige schaal of in een schaaltje boven
een pan met een laagje licht kokend water.
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Churros met
chocoladedip
-

Wat heb je nodig?
3 eetlepels suiker
50 gram boter
150 gram bloem, gezeefd
zout
1 theelepel gemalen kaneel
2 eieren
1 l zonnebloemolie om in te frituren
75 gram chocoladedruppels
1 bekertje slagroom (125 ml)
poedersuiker om te bestrooien
spuitzak met grote kartelmond (ca. 2,5 cm Ø)
Hoe ga je te werk?
Breng 150 ml water met de suiker, de boter en een snufje
zout aan de kook. Laat de suiker en de boter smelten.
Neem de pan van het vuur. Voeg de bloem en de kaneel in
één keer toe en roer met een houten lepel tot een stevig,
glad en dik beslag.

Lekkere traktatie uit – oorspronkelijk – Amerika

Wat heb je nodig?
- kleine snoepjes zoals
tumtums, gomballen en
zure rondjes

Tussendoortje uit Spanje

Laat het beslag 4 minuten afkoelen. Roer er een voor een
de eieren door.
Verhit in een hoge pan de olie om te frituren, maar pas op
dat de olie niet te heet wordt. Want dan worden de churros
snel bruin, maar zijn ze vanbinnen nog niet gaar. Verwarm
intussen in een steelpan de slagroom met de chocolade.
Roer tot een gladde saus en voeg naar wens nog een beetje
kaneel toe. Houd het warm, op een laag vuur.
Schep het beslag in de spuitzak. Spuit van het beslag
boven de hete olie repen van 8-10 cm in de olie en bak ze
in ongeveer 4 minuten goudbruin en gaar. Bak er niet te
veel tegelijk, ze hebben ruimte nodig in de pan. Laat de
churros uitlekken op een bord met keukenpapier.

Engelse lunch

Hartige muffins
Wat heb je nodig?
papieren cupcakevormpjes
250 gram zelfrijzend bakmeel
1 ei
200 ml melk
50 gram roomboter
70 gram zongedroogde
tomaatjes (op olie)
- 100 gram cheddarkaas
- kerstomaatjes
-

Hoe ga je te werk?
Verwarm de oven voor op 180 graden. Zet de cupcake
vormpjes in een muffinvorm.
Zeef het zelfrijzend bakmeel in een kom. Klop in een
andere kom het ei los en voeg 200 ml melk toe. Meng er
de gesmolten boter door. Schenk dit mengsel al roerend
met een pollepel bij het bakmeel. Voeg flink wat peper
en zout toe en meng alles met een garde goed door
elkaar, zodat je geen klontjes hebt.
Snijd de zongedroogde tomaatjes (uitgelekt) in reepjes.
Schep de tomaatjes en zo’n 90 gram geraspte cheddarkaas
door het beslag en verdeel het over 10 tot 12 vormpjes.
Druk in ieder vormpje een half kerstomaatje in het beslag
en bestrooi met nog wat kaas.
Zet de muffins 25 minuten in de oven tot ze goudbruin en
gaar zijn. Laat ze afkoelen voordat je ze verpakt voor de
lunch.
Aantal: 10 à 12

Bestrooi de churros met poedersuiker en serveer ze in een
beker, met de chocoladedip. In plaats van chocoladedip
kun je de churros na het bakken ook in de suiker rollen.
Tip: de kinderen kunnen goed helpen met het maken van
beslag, maar doe het frituren gewoon zelf.
Aantal: circa 20

Wat eten we
vandaag?
Alle au pairs krijgen het
kookboek Koken met kinderen
cadeau. Dus nooit een gebrek
aan inspiratie als jij in de
keuken staat!

Bron: Hallo Jumbo | Privérecepten au pairs | www.kekmama.nl | www.allerhande.nl
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Au pair in Italië

Ciao bella

MEER INFO? BEL 0478 551 900 OF
KIJK OP WWW.TRAVELACTIVE.NL

INDRUKWEKKENDE GESCHIEDENIS
De unieke ligging, de enorme culturele rijkdom, de voortreffelijke keuken en de
schitterende natuur. Italië spreekt tot de verbeelding en niet voor niets kiezen
veel au pairs voor deze temperamentvolle bestemming. Waar jij je ook bevindt
in de Italiaanse laars, de Romeinen, Michelangelo, het katholicisme en Leonardo
da Vinci hebben hun indrukwekkende sporen achtergelaten. Eén ding is zeker:
la bella Italia doet zijn naam eer aan.

Danine
au pair in
Rome,
Italië

“Na er jaren over
gedacht, gedroomd en
gepraat te hebben, ga ik als au pair
naar Italië. Mijn grootste wens was om
in Rome terecht te komen en dat is gelukt!
Ik word deel van la famiglia Livi, bestaande
uit vader Giorgio, moeder Valentina en dochtertje Giulia van zes. Ze wonen vlak bij het
historische centrum en ik moet vooral veel
ravotten met de kleine. Giulia heeft een
soort grote zus nodig met wie ze kan
spelen en knuffelen. Dat lijkt mij
geen probleem, want de kleine
meid ziet er zo lief uit!”
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De Sixtijnse Kapel, het Colosseum en de St. Pieter in historisch Rome,
de Dom in modestad Milaan, het San Marcoplein en de typerende
gondels in romantisch Venetië of het middeleeuwse Siena en het
kunstzinnige Florence in schilderachtig Toscane. Italië heeft au pairs
ontzettend veel te bieden, want het land is niet gemaakt om in een
paar dagen ontdekt te worden. Hier laat je het leven – net zoals de
Italianen dat doen – rustig over je heen komen. Dolce far niente.

Uitdagende rijstijl
Au pairs in Italië zijn minimaal 6 en maximaal 12 maanden beschikbaar. Heb jij niet zo lang de tijd, maar wil je toch graag Italiaans leren
en op een intense manier kennismaken met de cultuur? Ga dan voor
twee of drie maanden aan de slag als Zomer Au Pair. Hoe lang je ook
gaat, het hebben van een rijbewijs is een pre. Maar oefen voor vertrek
nog even goed in drukke verkeerssituaties, want autorijden is in Italië
een hele uitdaging!
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Au pair in Italië
Buongiorno

Z

Als au pair draai je vanaf dag één volop mee in het dagelijks leven van
je gastgezin. Zo vindt het leven vooral buiten plaats, ontbijt je met zoetigheid, draag je binnenshuis pantoffels, neem je net zoals je gastgezin de tijd voor dingen en schuif je aan bij het avondeten rond de klok
van negen uur ’s avonds. Samen eten is een belangrijk onderdeel van
de Italiaanse cultuur, dus als au pair neem je hier actief aan deel. Vaak
is het een drukte van belang, want Italianen praten met hun handen en
vol expressie. Dat is hun manier om woorden en emoties kracht bij te
zetten. Dus Italiaans leren gaat verder dan alleen de taal.

Beleef het mee op travelactive.nl
Turijn

Milaan
Genua
Florence

MEER INFO? BEL 0478 551 900 OF
KIJK OP WWW.TRAVELACTIVE.NL

Venetië
San Marino
Rome
Napels

Cagliari

Palermo

Grande famiglia
Italianen hechten aan een warm familieleven. Gezinnen zijn dan ook
vaak erg groot. Dikwijls wonen opa en oma bij je gastgezin in en anders
komen ze veel over de vloer. Ook vrienden en kennissen lopen geregeld
binnen, dus het huis is altijd gezellig vol. Houd je van warmte, drukte en
gezelligheid? Dan zit jij bij een Italiaans gastgezin helemaal goed.

Verblijf in stijl

Een au.. pair
in Italie... et ouder dan 30

En je merkt het gauw: zien en gezien worden is een aangenaam tijdverdrijf voor Italianen. Lekker flaneren over de boulevard of gezellig
een koffietje drinken op een piazza. En dat alles in stijl, want Italianen
houden van een verzorgd uiterlijk. Als au pair is het dan ook echt
noodzakelijk om tijdens je verblijf extra aandacht te besteden aan je
persoonlijke verzorging en je kleding. Ciao bella!
PONTE VECCHIO
Loop over de oudste brug van kunstzinnig Florence met
veel leuke, kleine winkels.
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CIAO
Let erop wie je zo begroet, want Italianen zeggen dit
alleen tegen bekenden.
STERK BAKKIE
Bestel je in Italië een koffie, dan krijg je standaard een
espresso. Wil je een ‘gewone’ kop koffie, vraag dan om
een American coffee.
GELUK
Gooi een muntje in de imposante Fontana di Trevi in
roemrijk Rome. Must do!
OP TIJD
Italianen zijn niet van de klok. Ga je ergens eten, kom dan
een kwartiertje later dan afgesproken. Heb je een feest?
Kom dan zeker een halfuur te laat.

500%

WERELDBEROEMD
Heerlijke pizza’s, pasta’s en ijsjes. Smullen maar!
MAAK INDRUK
Er verzorgd uitzien is erg belangrijk in Italië. Je wordt
beoordeeld op je make-up, je schoenen, je kleding en je
algehele verzorging. De eerste indruk telt hier echt.
Let daarop als je iemand ontmoet.
PARKEN
Overal in Italië vind je mooie, levendige stadsparken.
Ideaal om te ravotten met de kinderen.

Tip

Dolce far niente
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GELOOF
Veel Italianen zijn erg gelovig en gaan regelmatig naar de
kerk. Respecteer dit, ook al denk je hier heel anders over.
ROME
Het Hollywood van Italië. Hier kijk jij je ogen uit.
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Au pair in Noorwegen

Something
different

MEER INFO? BEL 0478 551 900 OF
KIJK OP WWW.TRAVELACTIVE.NL

JUWEEL VAN HET NOORDEN
Noorwegen. Het land van de Vikingen, de elanden, de sprookjes, het noorderlicht, de mythen
en sagen, de wintersport en… de stilte. Dit juweel van het noorden overweldigt je met zijn
prachtige panorama. Hier is alles anders. De cultuur, het landschap en het weer. Als au pair
beleef je een zeer bijzondere tijd. Gegarandeerd.

Yasmine
au pair in
Stavanger,
Noorwegen

“Stavanger is zo
sprookjesachtig. Met al dat
water, omgeven door bergen. Zo
anders dan thuis. In het begin moest
ik wel even mijn best doen om echt
contact te krijgen met de Noren. Ze
houden toch wat afstand. Maar dat is
helemaal voorbij. Mijn gastgezin is
heel lief en zorgzaam. De kinderen
zijn ook geweldig. En ik doe dingen
die ik thuis nooit zou doen. Hier
is elke dag bijzonder.”
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Het uitgestrekte Noorse land telt negentien provincies, ruim 45.000
eilanden, meer dan 150.000 meren en honderden fjorden. Het prachtige
panorama met lange kustlijn beneemt elke bezoeker even de adem.
Bovendien maak je een bijzonder natuurverschijnsel mee: in de zomer
wordt het nauwelijks of helemaal niet donker en in de wintermaanden
is het maar enkele uren per dag licht. Hou je van rust, ruimte, natuur en
dieren, dan zit je in dit dunstbevolkte land van Europa helemaal goed.

Buitengewoon
Au pairs in Noorwegen zijn minimaal 6 en maximaal 12 maanden
beschikbaar. Een rijbewijs is niet verplicht, maar wel een groot voordeel.
Gastgezinnen zijn er in heel Noorwegen, maar de meeste au pairs vinden
hun plek in werelds Oslo, kosmopolitisch Stavanger of handelsstad
Bergen en omgeving. Hier ontdek je de rijke Noorse historie en kenmerkende cultuur zoals die werkelijk is.
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Hammerfest

Au pair in Noorwegen
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Trondheim

Velkommen
Noren zijn doorgaans wat gereserveerd. Ze zijn afwachtend en geen
grote praters. Het duurt dan ook even voordat je ze echt leert kennen.
Maar zodra het ijs gebroken is, ervaar je de informele en ongedwongen
omgang in een Noors gezin. Van stilzitten houden ze niet. Iedereen
werkt hard. Het hele jaar door. En dat verwachten ze ook van een au
pair. Initiatief nemen en niet wachten tot je iets wordt gevraagd, wordt
erg gewaardeerd. Dus speel actief met de kinderen, stel eens voor om te
koken, ruim met elkaar het speelgoed op, beoefen een lokale sport en
trek eropuit in het weekend. Kortom: au pairs met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een volwassen blik voelen zich hier helemaal thuis.

Bergen

Stavanger

Oslo

Een au pair
in Noorwegen...
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BERGEN
Je toegang tot de fjorden. Met de gekleurde Hanzehuizen
aan de haven, werelderfgoed van Unesco.
OSLO
De hoofdstad en grootste stad van het land. De mooiste en
origineelste vikingschepen vind je hier.

Check it out!
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DONKER LICHT
In Noorwegen is het in de winter vroeg donker en laat licht.
In de zomer gaat de zon soms helemaal niet onder!
RØMMEGRØT
Een pap van zure room met kaneel en suiker.

400%
Naar buiten
In Noorwegen gaan kinderen tot en met hun zesde jaar naar het kinderdagverblijf. Zowel daar als thuis is het buitenleven erg belangrijk. Dus
weer of geen weer, de kinderen gaan iedere dag naar buiten. Want
slecht weer bestaat niet volgens de Noren, slechte kleding wel. En gaat
je gastgezin wandelen, skiën, vissen, picknicken of paddenstoelen plukken, als au pair ben jij natuurlijk van de partij. Something different!

TROTS
Noren zijn heel erg trots op hun land en cultuur. Ze vinden
Noorwegen het mooiste land wat er is. De meeste Noren
reizen dan ook weinig en gaan vooral op vakantie in eigen
land.
LILLEHAMMER
Dé plek om te skiën, langlaufen, schaatsen, schansspringen of rodelen! En... de plek waar de kaasschaaf is uitgevonden.
DRIE TALEN
Noren praten Deens-Noors, Viking-Noors of Samisch.
KERST
Een erg speciale periode. Gevierd met kerstmarkten, concerten, optredens en kaarsen die de woningen verlichten
tijdens de koude, donkere wintermaanden. De grootste
kerstmarkt in Oslo vind je bij het volksmuseum op Bygdøy.

Een ‘eindje’ fietsen
krijgt in Noorwegen
wel een heel andere
betekenis...
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KJØTTKAKER
De Noorse variant van de Nederlandse gehaktbal,
hét nationale gerecht.
21 JUNI
De langste dag. Die wordt uitbundig gevierd met een
groots vreugdevuur, zang en dans.
PASEN
Dit wordt groots gevierd. Veel winkels zijn zelfs een week
dicht en families trekken er samen op uit in de natuur.

67

Beleef het mee op travelactive.nl

Au pair in Duitsland

Wirklich

wunderbar
“Het is ontzettend gezellig
bij mijn gastgezin in Keulen.
Hier is het carnaval heel groot en ik
heb het vijf dagen gevierd. Zo ben ik
met mijn gastkinderen Sophie-Marie en
Katharina naar de grote optocht geweest. Ik had ze beiden als prinsesje
verkleed met kroontje en alles! Daarna
hebben we nog samen gedanst en
gezongen met mijn gastouders in
‘Altstadt’. Echt supergezellig. ”
Bregje
au pair in
Keulen,
Duitsland
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HART VAN EUROPA
Sfeervolle kerstmarkten, imponerende jazzfestivals, spetterend carnaval, gezellige bier- en
oogstfeesten en het wereldberoemde Oktoberfest. Als au pair in Duitsland leer jij pas echt
wat feestvieren is. Want daar zijn de Duitsers Weltmeister in. Of je nu in Keulen, Frankfurt,
Stuttgart of München zit: je beleeft de tijd van je leven in dit hart van Europa.

K

Het Duitsland van nu is zoveel meer dan bier, braadworst en Beethoven.
Als au pair maak je kennis met de rijke cultuur, de adembenemende
landschappen, de oude kastelen en de trendy steden. Bovendien zijn
de Duitsers veel vriendelijker en opener dan hun reputatie doet
geloven. En in Europa is de republiek nog altijd exportland nummer
een. Het spreken van de Duitse taal staat dus uitstekend op je cv.

Dichtbij, maar ook ver weg

Au pairs in Duitsland zijn minimaal 6 en maximaal 12 maanden
beschikbaar. Hoe langer je kunt blijven, hoe makkelijker je als au
pair wordt geplaatst. Een rijbewijs is niet vereist, maar wel een
pluspunt. Veel gastgezinnen wonen in het gezellige Keulen, de
metropool Frankfurt, het bourgondische Stuttgart of het cultuurrijke München. Ondanks dat je niet zo ver van huis bent, waan je
je hier in een heel andere wereld. Vol diversiteit en tradities.
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Au pair in Duitsland
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Hamburg

Bremen

Berlijn

Keulen

Ich bin…

Frankfurt

In Duitsland moeten de kinderen ’s ochtends al erg vroeg naar
school en ‘s middags zijn ze weer op tijd klaar. Dan begeleid
je ze bij hun huiswerk, ga je mee naar de sportclub of vergezel
je ze bij een andere activiteit. Je zult merken dat Duitse gast
gezinnen over het algemeen traditioneel en beleefd zijn.
Toch tutoyeer jij je gastouders, want in Duitsland spreek je
alleen iemand aan met Sie als je die persoon niet kent. Ook
als deze persoon jonger is dan jij.

Stuttgart

München

Een au pair
in Duitsland...
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Supertoll
De Duitse cultuur draait om eten. In de zomer barbecueën met vrienden
en familie is een absolute passie. Net zoals gezond eten. Ook zijn
Duitsers dol op sport en reizen. Of je gastgezin nu gaat uitwaaien op
het strand, gaat wandelen in de bergen, een nationaal park bezoekt
of een wijnroute gaat volgen, als au pair ben jij er altijd bij. Grappen
over auto’s en voetbal kun je beter bewaren voor thuis, want hieraan
hechten ze veel waarde. En ben je gek van dieren? Dan zit je in diervriendelijk Duitsland helemaal goed, want de meeste gastgezinnen
hebben wel een hond of kat in huis. Wirklich wunderbar!

PUNTZAK
Duitsers hechten aan traditie. Zo is voor kinderen de eerste
schooldag een bijzondere gebeurtenis. Ze gaan allemaal
naar school met een – vaak zelfgemaakte – Schultüte, een
puntzak vol met kleine cadeautjes.
FRONLEICHNAM
Katholieke feestdag op de tweede donderdag na
Pinksteren. In Keulen gevierd met een processie van
honderd bootjes op de Rijn.
OKTOBERFEST
Vier dit wereldberoemde feest in München mee.
GEEN BOTERHAM
Vergeet je boterham met kaas als lunch. In Duitsland
eten ze tussen de middag vaak warm, ook op school.
HELM
Zet een helm op als je de fiets pakt. Dit is verplicht,
voor kinderen én volwassenen.
FRANKFURTER
Deze Duitse worst is de beroemdste worst ter wereld.

640%

Check it out!

Shop till you drop!
Duitsland biedt meer dan je denkt
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SANKT BARTHOLOMÄUSDOM
De dom van Frankfurt, de bekendste bezienswaardigheid
van de stad.
FRIKADELLEN
Duitsers zijn gek op onze frikadellen, chocoladehagelslag
en vanille- en chocoladevla. Verras je gastgezin en neem
wat extra pakken mee!
DÜSSELDORF
Metropool aan de Rijn. Vergaap je aan de pracht en praal
in deze rijkste stad van het land.
MAIN TOWER
Voor een spetterend uitzicht over Frankfurt op 200 meter
boven de grond.
ER WAS EENS...
‘s Werelds bekendste sprookjes komen uit Duitsland.
Van Roodkapje en Sneeuwwitje tot Rapunzel en Vrouw
Holle. Van de gebroeders Grimm.
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Au pair met Travel Active

Stap voor stap
Ga jij als au pair via Travel Active naar het buitenland, dan weet je zeker dat je er niet alleen voor
staat. Vanaf het moment van boeken tot en met je terugkomst krijg je goede en persoonlijke begeleiding. Zo ontvang je uitgebreide informatie en allerhande tips die bijdragen aan een onvergetelijke
ervaring als au pair. Welke stappen er voor vertrek allemaal worden doorlopen, lees je hier.

1

Boeken
Je boekt je avontuur als au pair op onze website. Vervolgens
krijg je een uitgebreid aanmeldingspakket toegestuurd.
Tip: bel voor je boekt nog met een specialist van het Au Pair
team of bezoek een informatiebijeenkomst. Dan ben je er
zeker van dat je verwachtingen juist zijn en of je gekozen
bestemming ook de goede keus voor jou is. Vergeet daarnaast
niet om te kijken op travelactive.tv, onze Pinterestpagina
en blog.travelactive.nl. Daar vind je reisverslagen, foto’s en
videoblogs van au pairs die je al voor zijn gegaan. Het uitgebreide aanmeldingspakket vul je grotendeels online in. Voor
enkele documenten ga je op pad.

2

Interview & acceptatie
Na ontvangst van het uitgebreide aanmeldingspakket nemen
wij de gegevens goed door. Ook bellen we je referenties na.
Als we vragen hebben, nemen we contact met je op. Is alles
duidelijk, dan volgt een interview bij ons op kantoor of via
Skype waarna je hoort of je geaccepteerd bent. Je acceptatie
bevestigen wij officieel. Tegelijkertijd krijg je informatie over
de basiszorgverzekering en de speciale Au Pair verzekering.
Ook ontvang je de handige Au Pair guide en word je uitgenodigd voor de Au Pair Voorbereidingsworkshop.

3

Voorbereidingsworkshop
De exclusieve voorbereidingsworkshop vindt plaats op ons
kantoor in Venray. Deze middag leer je alles over het Au Pair
programma, maak je kennis met andere au pairs en krijg je
veel interessante tips! Ook ontvang je informatie over je
verzekering en de (visum)procedure. Na deze dag ben je er
helemaal klaar voor.

4
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Gastgezin zoeken
Je file wordt doorgestuurd naar onze partnerorganisatie in
het desbetreffende land. Zij gaan aan de hand van jouw voorkeuren en interesses op zoek naar een passend gastgezin.
De gastgezinnen maken een soortgelijk pakket met daarin
hun wensen. Vindt onze partner een goede match, dan sturen
ze jouw dossier naar het gastgezin. Wanneer de familie
enthousiast is en graag met jou in contact wil komen, ontvangen wij van onze partner het familieprofiel. Dit profiel sturen
wij naar jou. Uiteindelijk beslis jij of je contact wilt opnemen
met het voorgestelde gastgezin.

5

Mogelijke gastfamilie
Ben je op basis van het familieprofiel ook enthousiast over het
gezin, dan stuur je ze een e-mail. Vervolgens plannen jullie een
skypeafspraak om met elkaar kennis te maken. Superspannend natuurlijk! Het Au Pair team geeft je vooraf handige tips,
zodat je zelfverzekerd het gesprek tegemoet gaat. Ben je niet
overtuigd van dit gezin, dan zoekt onze partnerorganisatie verder naar een andere gastfamilie.

6

Match!
Als jullie samen tijdens de skypeafspraak beslissen dat er een
match is, dan stelt onze partnerorganisatie een officieel contract
op dat jij via ons ontvangt. In dit contact staan afspraken over je
zakgeld, de duur van je verblijf, de huisregels en je weekschema.

Kies je voor Nieuw-Zeeland, dan start jouw au pair avontuur
altijd in Auckland, zodat je deel kunt nemen aan de oriëntatie.
Deze oriëntatie staat in het teken van de kiwicultuur, de opvoeding van de kinderen en kinder-EHBO. Maar ook praktische
zaken zoals het openen van een bankrekening en het aangeven
van belasting komen aan bod. Je overnacht twee of drie
nachten in een hotel, waarna je doorreist naar je gastfamilie.
Vlieg je naar Australië? Overweeg dan om de optionele oriën
tatie in Sydney bij te boeken. Een must do als jij na je verblijf
als au pair nog gaat backpacken. Naast informatie over werken
en reizen wordt er uitgebreid stilgestaan bij de Australische
manier van opvoeden, cultuur en voeding. Na twee nachten in
werelds Sydney reis je door naar het gastgezin.

7

10

8

11

Reis regelen
Je plaatsing is definitief! Het is nu tijd om je visum – indien
nodig – aan te vragen, je aankomstdatum te bepalen, je reis
te boeken en je verzekeringen te regelen. Natuurlijk helpen
wij je bij dit alles.

Afscheid
Check! Heb ik alle reisdocumenten, ben ik verzekerd, hoeveel
koffers mag ik meenemen, komt mijn gastgezin mij ophalen van
het vliegveld? En niet de onbelangrijkste vraag: geef ik nog een
afscheidsfeest? En dan is het echt tijd om je koffer te pakken.

9

Vertrek
Het vertrek. Misschien wel een van de spannendste dagen van
je hele au pair avontuur! De eerste week zal het vooral mee
kijken zijn, misschien is er zelfs een overlapping met de huidige au pair van de familie. Onze partnerorganisatie neemt ook
contact met je op. Woon je dicht in de buurt van het au pair
bureau, dan word je bij hen uitgenodigd. Ook zorgen zij ervoor
dat je makkelijk in contact komt met andere au pairs.
Ga je in Amerika aan de slag, dan vlieg je altijd naar New York.
Dit omdat jouw eerste week in Amerika een oriëntatieweek zal
zijn. Je leert deze week heel veel dingen over het au pair zijn,
hoe te handelen in bepaalde situaties en je krijgt EHBO-lessen.
Ook krijg je de kans om een night tour door New York te doen,
die zeker de moeite waard is!

Begeleiding
Voor jou en je ouders is het een prettig idee dat je er niet helemaal alleen voor staat. Onze partnerorganisatie ter plekke
neemt na aankomst contact met je op en is in allerlei situaties
een steun in de rug. Ook kun je ze zelf altijd bellen met vragen.
Sommige partners organiseren uitjes, zodat je makkelijk in
contact komt met andere au pairs.

Weer thuis!
Na terugkomst in Nederland ontvang je van ons een certificaat
als bewijs van deelname. Je zit natuurlijk boordevol verhalen
die toekomstige au pairs graag willen horen. Als expert op
het gebied van culturele uitwisseling kun je dan ook bij Travel
Active aan de slag als oud-deelnemer of ambassadeur. Om
bijvoorbeeld presentaties te geven op scholen, te helpen bij
infodagen, foto’s aan te leveren, reisverhalen te schrijven en
tips te geven.

En dan
nog even
dit:
Travel Active regelt meer dan alleen je plaatsing.
Zo kunnen wij je helpen bij het organiseren van je
vliegtickets, je verzekeringen en eventuele visa.
Ook vertellen wij je over de mogelijkheden om
programma’s te combineren. Dus profiteer van onze
jarenlange ervaring en persoonlijke service. Dan ga
jij gegarandeerd helemaal voorbereid op reis.
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One day in your life
AU PAIR BESCHRIJFT EEN DAG MET DE KIDS

LEERDE VLOEIEND ENGELS SPREKEN

Carlijn | Au pair in Amerika | Brooklyn

“Door zijn grote glimlach
krijg ik meteen zin in de dag”

“Nadat ik geslaagd was voor school had
ik een baantje bij een bank. Maar daar had
ik eigenlijk geen zin in. Ik wilde naar het
buitenland, naar Amerika! Een jongen van
school had summercamp gedaan en dat
leek me wel wat. Maar op de infodag van
Travel Active kreeg ik informatie over au
pair en dat sprak me meer aan. Vooral ook
omdat ik dan langer weg kon. Ik werd
geplaatst bij een gezin in New Jersey waar
ik de zorg kreeg voor twee meiden van
7 en 9. Toen mijn gastmoeder stopte met
werken, verhuisde ik naar een ander gezin.
Ik kwam terecht bij een gescheiden moeder
met haar dochter van 7. Op beide plekken
heb ik zo’n leuke periode gehad. En het
speciale is dat ik met beide gezinnen nog
steeds contact heb. Maar ook met vrienden
die ik toen heb ontmoet. En dat na ruim
twintig jaar!

Heel leuk, al die verhalen over au pair zijn, maar hoe ziet een typische dag van
een au pair er nu echt uit? Speciaal voor jou beschrijft Carlijn hoe een normale
dag in Amerika eruitziet.
“Ik ben nu zeven maanden au pair in Brooklyn, New York.
Vijf dagen in de week zorg ik voor Jasper van dertien
maanden. Ik werk drie hele dagen in de week en twee
halve. Dit is soms best pittig, vooral als Jasper niet zo
lekker in zijn vel zit. Maar het is allemaal goed te doen.
Ik heb heel erg veel plezier in mijn werk als au pair en
ik kan het iedereen aanraden. Het is een groot avontuur.
In de weekenden ben ik vrij en heb ik alle tijd om leuke
dingen te doen.”

7.00 uur Mijn wekker gaat
voor de allereerste keer, maar ik
snooze altijd tot 7.20 uur . Dan
stap ik uit bed. Als eerste check
ik altijd mijn social media.
7.45 uur Tijdens het ontbijt heb
ik nog even de tijd om rustig
wakker te worden. Vaak zit Jasper
ook nog aan zijn ontbijt, zodat
het meteen gezellig is.
Mijn werkdag begint om
8.00 uur . Ik speel dan rustig
met Jasper in zijn kamer.
Om 8.30 uur zwaaien we zijn
moeder uit die naar haar werk
gaat. Ik geef Jasper een flesje
en breng hem naar bed voor zijn
eerste dutje. Hij ging vandaag
makkelijk slapen.
8.50 uur Als Jasper slaapt, dan
drink ik altijd een kop koffie en
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lees ik mails en beantwoord ik wat
berichtjes. Ik zie Jasper altijd via
een monitor. Hij sliep maar een
halfuur, eigenlijk te kort en ik liet
hem nog even rustig spelen met
zijn pop in bed.
Rond 9.30 uur haal ik Jasper uit
bed. Toen ik zijn kamer in kwam,
stond hij al met een grote glimlach
in zijn bedje. Dit zijn altijd heel
fijne momenten. Ik krijg meteen
zin in de dag. Na het aankleden
spelen we samen in zijn kamer.
10.15 uur Tijd voor een kleine
snack: worteltjes!
Na zijn snack spelen we verder in
zijn kamer. Ik skype ondertussen
met mijn ouders. Jasper vindt dit
reuze interessant en komt dan
altijd even kijken.
11.15 uur We maken ons klaar

om naar buiten te gaan. Ik moet
er altijd voor zorgen dat ik
genoeg mee heb voor Jasper.
Eten, drinken, luiers; check!
Om 11.30 uur heb ik samen met
een andere au pair afgesproken
om een kop koffie te drinken.
Dit doe ik regelmatig. Het is altijd
heel erg gezellig en Jasper vindt
het ook leuk. Hij is al een echte
flirt en vindt andere au pairs
ontzettend leuk.
12.30 uur Na de koffie gaan we
weer. Tien minuten lopen van het
koffietentje zit Kidville, waar we iedere woensdag een muziekklasje
volgen. We maken muziek met verschillende instrumenten en Jasper
leert spelen met andere kinderen.
Na de muziekles om 13.30 uur
gaan we snel naar huis. Jasper
is heel erg moe. Thuis eerst nog

even lunchen. Jasper krijgt spinazie
met een eitje. Voor mezelf maak ik
een omelet.
Om 14.15 uur breng ik Jasper
naar bed. Eerst geef ik hem nog
een klein flesje. Daar wordt hij
rustig van. Vandaag viel Jasper al
tijdens zijn fles in slaap. Ik wacht
even en leg hem dan voorzichtig
in zijn bed.
Als Jasper slaapt, begin ik alvast
met koken. Na alle voorbereidingen zit ik altijd even rustig op de
bank en wacht ik op Jasper.
Om 16.15 uur wordt Jasper heel
erg vrolijk wakker. Hij staat alweer
klaar met een grote glimlach en we
gaan meteen spelen in zijn kamer.
16.40 uur Weer tijd voor een klein
snackje, deze keer een handje
Cheerios.

Rond 17.00 uur lopen we naar het
park waar Jasper kan schommelen.
18.00 uur Weer thuis en het is
tijd voor Jaspers avondeten. Hij
krijgt zoete aardappel, broccoli en
een stukje kip. Jasper is een heel
goede eter, hij vindt bijna alles
lekker en smikkelt iedere keer. Als
hij klaar is, krijgt hij nog yoghurt
met mango.
18.40 uur Na het eten ruim ik de
keuken op. Ook zorg ik ervoor dat
het huis schoon is. Daarna speel
ik weer met Jasper. Zodra een van
de ouders thuiskomt, zit mijn
werkdag erop.

niet te koken, maar ik doe het
graag. Beiden werken erg hard
en hebben na hun werk geen tijd
meer om te koken. Als het mij niet
lukt, dan bestellen we vaak wat
te eten.
Om 19.45 uur komt mijn hostmom thuis. Samen brengen ze
Jasper naar bed. Als die slaapt,
eten we gezamenlijk – meestal
pas rond 20.30 uur – en bespreken we de dag.

Door mijn ervaring als au pair ben ik zelfstandiger geworden. Ook onderneem je
makkelijker dingen in je eentje en durf je
beter voor jezelf op te komen. En dat ik
vloeiend Engels spreek, is ook heel lekker.
Het reizen, het leren van de taal, het ontdekken van een andere cultuur; het is allemaal goed voor je ontwikkeling. Ik ben nog
steeds blij dat ik het gedaan heb. Het is een
ervaring voor het leven.”

Na het eten ga ik vaak naar mijn
kamer om nog wat programma’s
terug te kijken. Daarna ga ik
slapen. De volgende ochtend gaat
om 7.00 uur mijn wekker weer.

Mijn hostdad is er om 19.00 uur
en neemt Jasper van mij over. Ik ga
nu het eten maken. Alle voorbe
reidingen in de middag zorgen
ervoor dat ik ‘s avonds snel klaar
ben. Van mijn hostfamily hoef ik
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Vragen staat vrij

Moet ik de taal
spreken van het land

Brand maar los!

waar ik naartoe ga?

Als je als pair naar het buitenland wilt, ben je op zoek naar nuttige informatie. Ook heb je vast allerlei vragen. Via de
brochure, de website, informatiebijeenkomsten en persoonlijk contact informeren wij iedereen zo goed mogelijk.
Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. In alle voorlichting staan de ervaringen van oud-deelnemers
centraal, want zij kunnen je als geen ander vertellen wat je kunt verwachten. Hun foto’s, filmpjes en verhalen vind je
dan ook op www.travelactive.tv. Voor het gemak geven wij alvast antwoord op de veelgestelde vragen.
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Het is dan wel al mogelijk om de procedure te starten, maar echt vertrekken kun je pas als je achttien bent. En
wil je naar Amerika, wacht dan met
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De koffer van...

Let’s get social

AU PAIRS GEVEN JE INPAKTIPS

PACK YOUR BAG!
INPAKKEN EN WEGWEZEN…
Goed je koffer inpakken is een hele kunst. Want je wilt alleen die spullen
meenemen die je ook echt nodig hebt in het buitenland. Om je te helpen
vroegen wij onze deelnemers wat je zeker wel en niet moet meenemen.
Ook geeft onze program manager Nadine nog enkele tips.

WAH?

WAT & HOE
“Neem een taalgidsje
‘Wat & Hoe’ mee.
Dit boekje zorgde
voor hilarische
middagen met mijn
gastgezin en andere
au pairs. En foto’s
van mijn leventje in Nederland – van familie,
vrienden en de stad waar ik woon – vond
iedereen erg leuk om te zien.” Yara

WIE WAT BEWAART,
DIE HEEFT WAT

USB-STICK

“Al je belangrijke documenten, foto’s en
kopieën altijd bij de hand.” Maud

GRAAIEN
MAAR
KOFFER

“Niet meer dan
één koffer, want
ik kwam er met
twee terug.
Neem alleen de
echt belangrijke dingen mee.”
Anne

SCHEUREN MAAR
UITPAKKEN

“Een kleine attentie voor je gastgezin.
Ik had cadeautjes meegenomen,
typerend voor onze cultuur. Dat vonden
ze erg leuk.” Susan

Nadine’s

Bagagetips

01 Neem een RUGZAK mee in plaats van een
KOFFER als je nog reisplannen hebt na je
verblijf als au pair. Stop ‘m ter bescherming
wel in een FLIGHT BAG voordat je gaat
vliegen.
02 Een BRES SPELENBOEK, voor elke situatie
een leuk spel voor je oppaskinderen.
03 Voor uitstapjes met de kinderen is een
HANDZAAM RUGZAKJE erg makkelijk.
04 Stop wat PASFOTO’S in je tas. Handig voor
lidmaatschapskaarten.
05 Puur praktisch: een WEKKER, je VERZEKERINGSPOLIS, KLEDING die past bij de
seizoenen dat je in het buitenland bent en
de CONTACTGEGEVENS van je gastgezin
en de partnerorganisatie.
06 Bescherm je tegen de felle zon en neem
een HOED of PET, ZONNEBRIL en goede
ZONNEBRANDCRÈME mee.
07 Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is
fijn als je dan een EHBO-SETJE bij je hebt.
08 Gebruik je medicijnen? Vraag dan om een
MEDICIJNPASPOORT bij je apotheek.
Handig voor bij de douane of als je op je
bestemming meer nodig hebt.
09 OPLADERS voor al je apparatuur. Je lifeline
met de rest van de wereld ;-)
10 Je kookboek KOKEN VOOR KINDEREN
natuurlijk!

Let’s get social

TRAVEL ACTIVE ONLINE

Lekker sociaal. Dat is Travel Active op Twitter, Facebook, Pinterest, Google+, YouTube en op de website. Via al deze mediakanalen kun je deel uitmaken
van een inspirerende community. Waar jij als eerste geïnformeerd wordt over nieuwe programma’s, leuke acties, interessante feiten en nuttige
bijeenkomsten. Maar het is ook de plek waar we mooie foto’s, ontroerende verhalen en weergaloze filmpjes van onze deelnemers met je delen.

Tweet

Like!

Op elk moment van de dag lees jij op @TravelActive wat er bij
ons speelt

Dream, explore and discover. Dat doe je op onze Facebookpagina.
Word onze vriend en like us op www.facebook.com/travelactiveNL

Hangout

Op het prikbord

Verkeer in onze kringen en wij delen alle nieuwtjes, filmpjes en foto’s
met je. Dus hang out op @gplus.to/travelactive

Repin, like of reageer op alle prachtige foto’s die prijken op ons online
prikbord: pinterest.com/travelactive

Aanbevolen

Surfen

Bekijk inspirerende video’s van onze programma’s, deelnemers en
buitenlandse partners op www.youtube.com/travelactive

Voor actuele prijzen, programma’s, reizen, mogelijkheden en voorwaarden surf je naar www.travelactive.nl/aupair

Belevenissen

Blogpost

Nieuwsgierig naar verhalen, foto’s, video’s en weblogs van
au pairs? Bezoek dan ons mediaforum www.travelactive.tv

Lees ons blog Travel Today voor je dagelijkse portie reislust.
blog.travelactive.nl

Travel Today
Wil jij je eigen inpaklijst in vijf eenvoudige
stappen samenstellen? Afgestemd op je
bestemming? Bezoek dan ons reisblog
Travel Today op blog.travelactive.nl/inpaklijst/
Dan weet je zeker dat je niks vergeet en kun
je onbezorgd op reis.

NEUS DICHT
GEEN VLIEGENMEPPER
TABLET

“Mailen met je ouders, Wordfeud spelen, foto’s
bewaren en bekijken, je weblog bijhouden en
online informatie opzoeken. No worries!” Marieke
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ZOEK JE
SPANNING?

VERLOOPSTEKKER
“Onmisbaar om in het buitenland een stopcontact te kunnen
gebruiken.” Yantine

DEODORANT

“Heel veel deodorant meenemen.
In Amerika is de deo verschrikkelijk. En neem niet te veel kleding
mee. Ze hebben daar zoveel leuke dingen! Een goed excuus om
flink te shoppen!” Madieke
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Overige programma’s van Travel Active

Combinatieprogramma’s

MEER INFO? BEL 0478 551 900 OF KIJK OP WWW.TRAVELACTIVE.NL

ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN

Nog een werelds
avontuur beleven?
Dit zijn de andere programma’s van Travel Active
Taalreizen

Taalreizen

Leer snel een vreemde taal,
ontdek een andere cultuur
Wil jij in een korte tijd een vreemde taal vloeiend leren spreken en
Taalreizen
Beleef het
met ook
Travel Active
schrijven?
En
nog iets te weten komen over de cultuur? Kies dan
voor een bijzondere taalreis van Travel Active. Welke taal je ook kiest,
je krijgt les van native speakers op een officieel erkende talenschool.
De docenten zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan buitenlanders.
Zo ben jij ervan verzekerd dat je het maximale uit je taalreis haalt.
Bovendien krijg je onderwijs in kleine groepen en lesmateriaal op
maat. En hoelang je wilt studeren, bepaal je helemaal zelf.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Maak het verschil in
Latijns-Amerika, Afrika of Azië
Beteken je graag iets voor anderen en wil je een bijdrage leveren aan
Vrijwilligerswerk
Beleef hetwereld?
met Travel Active Met Travel Active kun je als vrijwilliger aan de slag
een betere
in meer dan dertig landen. Vrijwilligerswerk varieert van het geven van
Engelse les, het bouwen van een school en het verpoten van plantjes
tot het werken met straatkinderen, blinden of gehandicapten. Of wat
dacht je van schildpadjes uitzetten in zee of zoeken naar sporen van
wilde dieren? Stuk voor stuk unieke buitenlandervaringen die jij je hele
leven niet meer vergeet. En wil je alles uit je reis halen? Combineer
dan twee of meer projecten in meerdere landen.

Work & Travel

De wereld aan je voeten,
combineer reizen met werken
Werken op een boerderij in Nieuw-Zeeland, backpacken in Australië
of aan de slag als skileraar in Oostenrijk. Of je nu een paar weken of
een jaar de tijd hebt, het programma Work & Travel is ideaal voor elk
type reiziger. Deze perfecte combinatie van werken en reizen geeft je
een ultieme ervaring in een ander land. En intenser kan het niet, want
je leeft, woont en werkt in een nieuwe wereld. Baantjes zijn er in alle
soorten en maten. Maar wat je ook doet, je leert de bevolking op een
andere manier kennen. Niet als toerist, maar als een van hen.

taalcursus, vrijwilligerswerk of backpacken

JE INTERNATIONALE ERVARING HOEFT NIET BEPERKT TE BLIJVEN TOT JE VERBLIJF ALS AU PAIR. ZO KUN JE JE BUITENLANDAVONTUUR STARTEN
MET EEN TAALCURSUS, VERVOLGENS GA JE VOOR ZES MAANDEN ALS AU PAIR AAN DE SLAG OM DAARNA NOG TE GAAN BACKPACKEN OF TE
HELPEN ALS VRIJWILLIGER IN EEN OLIFANTENOPVANG IN SRI LANKA. ALLES KAN. VRAAG ONS NAAR DE ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN.

High School

High School

Studeren voor je toekomst,
waar ook ter wereld
Theater maken, spreken in het openbaar, een 20 voor Frans, foto
High School
Beleefde
het met
Travel Activedansen, survival in de bush, Spaans leren en een
graferen,
tango
echte prom vol glitter & glamour. Dat zijn de belevenissen van een
High School student in het buitenland. Je bouwt aan je (internationale)
toekomst, maakt vrienden voor het leven, volgt vakken die je in
Nederland niet krijgt, leert een taal vloeiend spreken en je komt
terug vol levenservaring. Als buitenlandse student woon je bij een
zorgvuldig geselecteerd gastgezin dat je met open armen ontvangt.
Ben jij er klaar voor?

High School Holland

High School Holland
Haal de wereld in huis,
word gastgezin

Ga jij zelf liever niet naar het buitenland, maar lijkt het jou en je ouders
High
School
Holland
wel leuk
om een
buitenlandse
jongere het Nederlandse gezinsleven
Beleef het met Travel Active
te laten zien? Word dan gastgezin voor bijvoorbeeld een Belgische,
Italiaanse, Thaise of Braziliaanse student via het High School Holland
programma. Ieder jaar komen tientallen studenten tussen de 15 en 18
jaar naar Nederland om hier enkele maanden tot een schooljaar naar
de middelbare school te gaan en kennis te maken met de Nederlandse
taal en cultuur. Samen beleven jullie een tijd om nooit te vergeten!

TAALREIZEN
Leer snel een vreemde taal

WORK & TRAVEL
De wereld aan je voeten

VRIJWILLIGERSWERK
Draag een steentje bij

Lekker lezen met je gastkinderen, samen
een spelletje doen of even gezellig bijkletsen met je gastmoeder. Leuke dingen die
ervoor zorgen dat jij je snel thuis voelt bij
je nieuwe familie. Maar het spreken van
de taal is hiervoor erg belangrijk. Voorkom
onnodigeBeleef
frustraties,
je maximaal
het metbereid
Travel Active
voor en vergroot ook je plaatsingskansen:
start met een taalcursus!

Ga je als au pair naar Australië of
Nieuw-Zeeland dan kun je vervolgens
het land verkennen met een backpack.
Er is zo veel te zien en te beleven, dat veel
au pairs voor deze combinatie kiezen.
Zo leer je bij je gastgezin alles over de
cultuur en het dagelijks leven, waarna je
op eigen houtje ontdekt hoe mooi het land
wel niet is. Een ideale combinatie, want zo
haal je het maximale uit je internationale
avontuur.

Zie je het al voor je? Eerst vrijwilligerswerk
in Thailand om vervolgens aan de slag te
gaan als au pair in Australië. Een unieke
ervaring, want je leert twee totaal verschillende culturen kennen. Zo kun je werken
als vrijwilliger in een kindertehuis op Bali
en daarnaBeleef
als au
gaanActive
wonen bij
hetpair
met Travel
een gastgezin in Nieuw-Zeeland. Ideale
combinaties, want het ligt op de reisroute
waardoor je vaak maar één ticket hoeft te
boeken. Uiteraard helpen wij je bij het
samenstellen van de voor jou perfecte reis.

Taalreizen

Of je nu Engels, Frans, Spaans, Italiaans,
Duits of zelfs Chinees wilt leren, Travel
Active biedt je allerlei erkende taalcursussen – al vanaf een week – waarmee je je
in korte tijd goed verstaanbaar kunt maken. Je gaat dus zelfverzekerder op reis,
omdat je je gastgezin direct goed kunt
begrijpen. Handig om te weten: wil je naar
Frankrijk of Duitsland als au pair, dan is
basiskennis van de taal zelfs verplicht.

Au Pair Nederland

Professioneel, persoonlijk
en passend
Een extra paar handen op de drukste momenten van de dag, stijgende
Au
Pair
Holland
kosten Beleef
voor
kinderopvang
of kennismaken met een andere cultuur.
het met
Travel Active
Wat de reden ook is om een au pair in huis te nemen, als erkend
bureau zorgt Au Pair Nederland al meer dan vijftien jaar voor profes
sionele plaatsingen van au pairs. Via het unieke en veilige matchingsysteem op www.aupair-nederland.nl kan er direct, snel en eenvoudig
gezocht worden naar een passende au pair. Kies voor de zekerheid
en flexibiliteit van een au pair en ervaar een evenwichtige verhouding
tussen kinderen, werk en vrije tijd!

Vrijwilligerswerk

Taalreizen

Au Pair Holland

Meer weten? Surf dan naar www.travelactive.nl en vraag de brochure aan!
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Het mooie is dat je bij aankomst in
Sydney ook direct een oriëntatie kunt volgen waarin het leven als backpacker in
Australië uitgebreid aan bod komt. Je leert
meteen andere backpackers kennen,
waarmee je kunt afspreken zodra je tijd bij
het gastgezin erop zit. In totaal mag je
twaalf maanden in Australië blijven, dus je
kunt maximaal zes maanden rondreizen.
Ben je au pair in Nieuw-Zeeland, dan kun
je na afloop je werkvakantie beginnen
met een speciale oriëntatie in Auckland,
die geheel in het teken staat van werken
en reizen. Uiteraard kunnen au pairs in
Australië ook gaan reizen door NieuwZeeland en andersom.

Vrijwilligerswerk

Reizen maakt je rijker
“Travel Active biedt verschillende bijzondere
reizen aan. Ik wilde als au pair naar Amerika,
maar mijn aandacht bleef ook erg hangen
bij het programma Vrijwilligerswerk. Na de
informatiedag waren zowel mijn ouders als
mijn broertje ook enthousiast. Afgelopen
zomer zijn we met z’n vieren als vrijwilliger
voor een maand naar India geweest. Een
grote aanrader, want wat een mooi land is
dat, met ontzettend lieve mensen en een
heel rijke cultuur. We bleven drie weken
op één plek en je leert de mensen en hun
levensstijl dan echt kennen. Ik kreeg echt
heimwee toen ik daar eenmaal weg was
voor mijn eigen avontuur: een jaar au pair
in Amerika. Het mooie aan deze combinatie
is dat ik in elk land wat anders kon doen.
Je krijgt vrienden over de hele wereld
en herinneringen die je nooit meer zal ver
geten. Het is bijna verslavend. Reizen maakt
je rijker.”
Lisette, vrijwilligerswerk in India en
aansluitend au pair in Amerika
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25 REDENEN
WAAROM JE ALS AU PAIR NAAR HET BUITENLAND MOET

Er zijn allerlei redenen waarom je als au pair naar het buitenland moet.
Niet alleen omdat het een superervaring is, maar ook omdat dit buitenlandavontuur mooi pronkt op je cv. De belangrijkste argumenten zetten wij op
een rij. Volgens ons én onze au pairs.
Volgens Travel Active
1

Je leert een andere taal vloeiend spreken.

2

Je verstevigt je cv: je krijgt een voorsprong op
anderen.

3

Op persoonlijk vlak maak je een groei door.

4

Je leert veel over de ontwikkeling en het
opvoeden van kinderen.

5

Je krijgt er een nieuwe familie in een ander land bij.

6

Je maakt vrienden voor het leven uit alle delen
van de wereld.

7

Je ontdekt je (verborgen) talenten en ook wat je
leuk en minder leuk vindt.

8

Een cultuur van binnenuit leren kennen door te
verblijven in een gastgezin. Dus niet als toerist, maar
als local.

9

Het is een stap naar zelfstandigheid, je leert op
eigen benen staan.

10 Je vergroot je verantwoordelijkheidsgevoel.
11 Goede voorbereiding en grotere kans op een mooie

(internationale) carrière. Vaak weet je daarna
precies wat je wilt gaan doen.
12 Je aanpassingsvermogen wordt flink getraind.
13 Een wereldwijde blik: je ziet de wereld – en alle

Volgens onze au pairs

Waarom au pair met Travel Active?

Daarom!
Persoonlijk contact vinden zij erg
belangrijk. Zo ben je geen nummer,
nemen ze de tijd voor je en houden
ze rekening met je wensen.

Je wordt uitstekend begeleid, vanaf
de eerste kennismaking tot en met je
terugkomst in Nederland.

Je kunt je verblijf als au pair
combineren met een taalreis,
werken in het buitenland
en/of vrijwilligerswerk.

Je ontvangt een praktische Au Pair
Guide. Handig om mee te nemen.

Je krijgt Koken met kinderen
cadeau. Een creatief kookboek,
waarmee je samen met de
kinderen lekkere gerechtjes
kunt maken.

17 “Je leert een heel nieuwe manier van ‘houden van’

kennen. De liefde voor en van de kinderen waarvoor
je zorgt gaat zo diep. Het is een band die je leven
lang blijft.” – Thamar
18 “Het is een ervaring die je nooit meer vergeet. Je

Partners in het buitenland zijn
24 uur per dag te bereiken op
een speciaal noodnummer.
Ook in het weekend.

Intensieve en goede voorbereiding, denk aan
de unieke voorbereidingsworkshop en het
uitgebreide aanmeldingspakket wat je aan het
denken zet over jouw wensen en voorkeuren.

Travel Active werkt samen met professionele
en betrouwbare partnerorganisaties, die
gastgezinnen zorgvuldig selecteren en au
pairs goed begeleiden. Dus waar je ook naartoe gaat, in elk land heb je een vaste contactpersoon, die altijd voor je klaarstaat.

krijgt er een familie voor terug die net zoveel om je
geeft als je eigen familie.” – Anne
19 “Je vindt jezelf opnieuw uit en je wordt ontzettend

zelfstandig en verantwoordelijk. Daarnaast leer
je een nieuwe taal en maak je vrienden voor het
leven.” – Rosan
20 “Het is waarschijnlijk het beste jaar van je

leven. Met onvergetelijke herinneringen en
momenten.” – Bert
21 “Stel jezelf eerst de vraag: waarom niet?! Er worden

deuren geopend waarvan je eerst nog niet eens wist
dat ze er waren. Je ontmoet mensen van over heel de
wereld en het allerbelangrijkste: je hebt er voor de
rest van je leven een nieuwe
familie bij.” – Sylvie
22 “Je leert vooral heel veel over jezelf. Zo ontdek je

krachten in jezelf waarvan je niet eens wist dat je
ze had! Ook is het de eerste stap in het volgen van je
hart.” – Jamila

In het buitenland word je actief in contact
gebracht met andere au pairs bij jou in de
buurt. Ook organiseren veel partner
bureaus gezellige uitjes voor au pairs.

Je krijgt eerlijke en duidelijke
informatie.

Elk gastgezin geeft je de
tijd en ruimte om op hun kosten
een (taal)cursus te volgen.

Het Au Pair Team heeft zelf deelgenomen
aan een culturele uitwisseling. Zij weten dus
waarover zij praten.

tradities – eens vanuit een ander perspectief.
14 Je leert jezelf open te stellen voor onbekende

mensen.
15 Kokkerellen in de keuken: je maakt kennis met

verrassende buitenlandse gerechten.
16 Omdat het een onvergetelijk avontuur is!

23 “Het onbekende, de taalbarrière en het alleen-zijn

maken van het aupairschap een levensles.” – Peggy
24 “Je krijgt veel meer zelfvertrouwen.” – Wendy

Ontzettend veel kennis en
ervaring. Travel Active bestaat al
meer dan 25 jaar!

Bij terugkomst krijg je een certificaat
waarmee je je internationale
ervaring kunt aantonen.

25 “Omdat het kan!” – Sarah
Travel Active is onder andere medeoprichter en lid
van de internationale brancheorganisatie IAPA en de
nationale brancheorganisatie BONAPA.
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Via partner Tasman Verzekeringen kun je een
goede en betaalbare reis- en annuleringsverzekering voor au pairs afsluiten.

Geen financiële risico’s: Travel Active
is aangesloten bij SGR.
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