Dit programma is mogelijk dankzij

FOREM is de Waalse tegenhanger
van de VDAB

EUROSPEAK GENT
Laurent Delvauxstraat 8
9000 GENT
info.gent@eurospeak.be
www.eurospeak.be

ZOEKT

Tel. 09/222.19.52
Fax 09/222.01.81

GASTGEZINNEN

Contacteer:
Hannelore Laverge

Eurospeak is
een erkende talenschool
Interesse om mee te helpen als
gastgezin?
.

Stuur een mail:
info.gent@eurospeak.be

Voor Waalse cursisten
die een snelcursus
NEDERLANDS volgen
in Gent

of bel EUROSPEAK GENT:
09/222.19.52 of
0499/74.02.58
U kan kiezen wanneer u een student
wenst op te vangen.

V.U.: Regine Castel
Verboden op de openbare weg te gooien.

3 weken

Nederlandse les met verblijf in een
gastgezin
Project SCHOOLVERLATERS en
hoger opgeleide WERKZOEKENDEN
EUROSPEAK NV is een privé-talenschool.
Sinds 1976 organiseren wij praktische
taalopleidingen voor jongeren,
volwassenen en bedrijven.
Wij hebben een school in Brussel,
Antwerpen en Gent.
ONS DOEL: deelnemers een vreemde taal
aanleren op een spontane, actieve,
efficiënte en niet-schoolse manier.
Via onze SNELCURSUSSEN met VERBLIJF
IN GASTGEZIN willen wij WAALSE
STUDENTEN onderdompelen in een
Nederlandstalige omgeving.
Wij zijn ervan overtuigd dat een dergelijk
taalbad tot de beste resultaten leidt.

De cursisten wonen en zoeken werk in
Brussel of Wallonië. In hun toekomstige
baan is de kennis van het Nederlands
belangrijk.
De deelnemers beschikken over een
basiskennis Nederlands. Via de Forem (dit
is de Waalse VDAB) krijgen ze de kans om
een snelcursus te volgen.
De deelnemers verblijven in een
gastgezin. Voor hen is dit een kans om het
Nederlands in een familiale context te
spreken.

GASTGEZIN: IETS VOOR U?

 U woont in Gent of omgeving
 Uw woonplaats is makkelijk
bereikbaar (bus, tram, trein)
 U heeft een logeerkamer met een
goed bed, een tafel, stoel en kast
 Nederlands is uw moedertaal
 U houdt van contacten
 U kan ’s avonds of in het weekend
wat vrije tijd doorbrengen met onze
student
 U kan zorgen voor een ontbijt,
lunchpakket en avondmaal
Dan bent u misschien één van onze
nieuwe gastgezinnen! Wij komen
vooraf op bezoek en houden zeker
rekening met uw wensen.
Het gastgezin ontvangt een
onkostenvergoeding van € 25,00 per
overnachting.

