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Mantana "Mai" fra Thailand
– hun er kreativ, ansvarsfull og språkinteressert
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Navn: Mantana
Født: 2000
Ankomst: august 2018
Periode: skoleåret 18/19

Allergier: ingen
Interesser: matlaging, film, reising og
svømming
Søsken: 1 søster

Kjære vertsfamilie,
Jeg heter Mantana, men dere kan kalle meg Mai. Jeg er 17 år. Det har alltid vært en stor drøm for meg å
reise på utveksling til Norge fordi det er et vakkert land, med forskjellig kultur.
Vi er familie på fire og jeg har en eldre søster. Vi kommer godt overens, og gjør mange aktiviteter i
sammen. Vi liker å være sammen og oppmuntrer hverandre til å gjøre ting. Jeg liker å hjelpe foreldrene
mine med matlaging og husarbeid, samt å vaske klær. Jeg er en ansvarsfull person, og jeg gjør alltid mine
lekser og husarbeidet i tide. På fritiden liker jeg å gå på shopping, svømme og se på filmer. I feriene pleier
vi også å reise.
Jeg har mange venner på skolen, og vi hjelper hverandre med lekser, prosjekter og skoleoppgaver. Jeg
deler nye opplevelser med venner, og lærer fra dem. For to år siden var jeg med i en gruppe på skolen
som lagde en liten film. Alle mine venner er kreative og hjelpsomme. På fritiden liker jeg å høre på musikk,
og gjør mange aktiviteter med min søster og venner.
Jeg skal også starte med kinesisk og japansk, og det er derfor jeg vil lære norsk. Jeg ønsker å lære flere
språk. Til slutt, det å være en utvekslingselev kan være utfordrende, og det krever vilje og ansvar. Jeg tror
jeg har dette i meg.
Jeg vil gjerne bli en del av familien deres i utvekslingsåret, og tar gjerne del i deres aktiviteter. Jeg ønsker å
lære om den norske kulturen, og vil samtidig dele min kultur. Jeg lover å være et godt medlem av
familien. Håper vi kan bygge et fint vennskap som vil vare lenge.
Tusen takk for at dere ønsker å være min vertsfamilie.
Hilsen Mantana

For mer informasjon om å bli vertsfamilie, send oss en e-mail eller besøk www.explorius.no
E-mail: lill@explorius.no /lena@explorius.no
Phone: Lill-Iren: 31411302 /Lena: 31411481

