Au
Pair
Life

Avonturen
in Amerika

Au pair
zijn, wat
houdt dat
eigenlijk
in?

Dwars door Amerika reizen met je beste
vrienden? Op zondagmorgen pannenkoeken eten
met je gastgezin? Gaandeweg uitgroeien tot een
completere versie van jezelf; competenter en
zelfverzekerder dan je ooit had durven dromen?
Au pair zijn is het allemaal. En nog veel meer.
Als au pair kun je reizen, leren en je ontwikkelen
in een nieuw land. Je krijgt de kans om uit je
comfortzone te stappen en nieuwe uitdagingen
aan te gaan. Je leert nieuwe mensen kennen
en beleeft talloze avonturen; grote en kleine
momenten die samen garant staan voor een jaar
dat je nooit meer vergeet.
Iedere au pair is uniek, maar iedereen heeft een
verhaal te vertellen.
Welkom bij Au Pair Life.

5
Things
You Learn

01 Je kan het wel.
In het begin was ik bang dat mijn Amerikaanse avontuur zou mislukken. Mijn gastgezin hielp
en steunde me enorm, maar na een paar maanden realiseerde ik me dat ik moest leren op
mezelf te vertrouwen en mijn angst te overwinnen. Tegenwoordig pas ik deze gedachte toe
op elke moeilijke situatie waar ik doorheen moet… ‘Ik kan het wel!’

02 Geniet van de kansen
die je krijgt.
Ik vond het best lastig om zo ver weg van mijn

door Nathalia

familie te zijn, maar ik heb geleerd dat ik van het
hier en nu moet genieten. Mijn tijd hier in de VS

au pair in Tennessee

komt ooit tot een eind, en dan kan ik alleen mijn
herinneringen meenemen. Dus het enige wat ik nu
moet doen is me geen zorgen maken en genieten

03 De wereld ligt aan je voeten.
Ik heb als au pair prachtige plekken bezocht,
geweldige mensen ontmoet en met een heleboel

op school leert

Levenslessen die je niet

van elke dag die ik hier beleef.

as an
Au Pair

verschillende culturen kennisgemaakt. En ik heb
echt het gevoel dat de wereld aan mijn voeten
ligt. Met elke reis die ik maak, leer ik mezelf beter
kennen. Ik heb inmiddels geleerd te plannen,
gefocust te blijven en te sparen voor later. Want ik
ben nog lang niet klaar met de wereld ontdekken!

04 Denk altijd aan
de volgende stap.
Een van de redenen waarom ik aan dit avontuur
begon, was dat ik mezelf zo goed mogelijk wilde
voorbereiden op de volgende fase in mijn leven.
Ik heb als au pair vakken in interieurontwerp,
abstract schilderen en grafisch ontwerp gevolgd
aan een aantal kunstacademies in Nashville. Ik
had nooit gedacht dat ik zo ver zou komen, dat
ik al die vakken zou volgen en mijn Engels zo zou
verbeteren. Maar moet je me nu eens zien!

05 Niet bang zijn!
De mensen die je als au pair ontmoet, zetten je
leven op zijn kop. Dankzij mijn gastgezin ben ik een
beter, meer betrokken mens geworden, en ik heb
een heleboel collega-au pairs ontmoet die ik nu mijn
vrienden – en in sommige gevallen zelfs een soort
familie – noem. Ik heb geleerd dat, als je je best doet
om nieuwe mensen te leren kennen en je voor ze
open te stellen, je leven nooit meer hetzelfde zal zijn.

Meet My
Host Family

door Gaelle

au pair in Utah

Weet je wat liefde op het eerste gezicht is?

andere verrassing voor me hadden. Wat ik
eigenlijk vooral belangrijk vind, is dat ze echt

Het klinkt misschien gek, maar zo voelde

de tijd voor me nemen. Dat we ellenlange

het wel – ik wist meteen dat ze ‘de ware’

gesprekken hebben rondom het kampvuur,

voor me waren. Na een online zoektocht

samen tv kijken en wandeltochten maken.

van een paar maanden had ik eindelijk
een stel geweldige mensen gevonden. De

Dat Jason dingen die ik niet weet of niet

ouders heten Adrianne en Jason, en ze

begrijp heel geduldig uitlegt. Dat hij me in

hebben twee superlieve zoontjes: Steven

bescherming neemt, maar me ook altijd

is drie jaar oud en Jackson 19 maanden.

helpt mezelf te ontwikkelen en meer zelfver

Dat is mijn gast- gezin. Maar eigenlijk vind

trouwen te krijgen. Dat Adrianne steeds

ik ‘gastgezin’ een verkeerd woord, omdat

zegt hoe blij ze is met haar ‘persoonlijke

ik me er helemaal niet te gast voel. Ik ben

Franse styliste’, die ook in haar kledingkast

gewoon deel van het gezin. Adrianne is een

mag ‘shoppen’, en dat ze me haar ‘Franse ik’

van mijn beste vriendinnen, Jason maakt

noemt. We staan geregeld samen te zingen,

me altijd aan het lachen, en met Ven en Jax

of liever gezegd te schreeuwen – in alle

heb ik een band die ik niet kan uitleggen.

genres, tot Disney soundtracks aan toe, in

Ik smelt als Ven me zijn beste vriendin
noemt, of als de jongens me vragen
liedjes voor ze te zingen en daarbij hun
rug te kriebelen, als ze me bij het ontbijt
smeken om crêpes, of als ze super
enthousiast worden als we een doos vol
Franse kleren, eten, boeken en andere
verrassingen krijgen. Ze zorgen er altijd
voor dat ik me speciaal voel, en deel van
het gezin.

het Engels én Frans.
De kleine dingetjes die ze doen om te

Mijn gastgezin heeft me vanaf het

laten zien dat ze om me geven, die zijn
het allerbelangrijkst. Een mooie auto, een
groot huis, een goedgevulde creditcard?
Voor mij gaat het om de kleine dingen.
Bijvoorbeeld dat ik met het gezin mee
mag op korte en lange vakanties en dat ze
achter me staan als ik iets wil. Maar ook
dat ze afgelopen kerst hemel en aarde
bewogen om een echte ‘bûche de Noël’
voor me te vinden, dat ze helemaal voor
me naar de stad rijden om een brioche te
kopen als ik ziek ben, omdat dat het enige
is waar ik dan trek in heb, dat Adrienne ook
voor mij een kop koffie mee-neemt als ze
naar Starbucks gaat. En dat ze voor mijn
21e verjaardag een week lang de ene na de

“ Wij blijven
altijd deel
uitmaken van
elkaars leven.”

allereerste moment altijd geholpen,
dingen met me gedeeld, me zoveel
mogelijk geleerd en me aangemoedigd
mijn dromen na te jagen. Ze houden echt
van me. Je kent me nu pas echt als je over
mijn gastgezin hebt gehoord. Wij weten
zeker dat we altijd deel zullen blijven
uitmaken van elkaars leven. Ik ben zo blij
dat ze op mijn weg zijn gekomen.
‘Thuis’ is denk ik meer een gevoel dan een
fysieke plek. En deze mensen zijn daar het
levende voorbeeld van. Zij zijn mijn thuis,
en dat betekent heel veel voor me.

A Day in the Life
of an Au Pair
door Lucia

Zo ziet een gemiddelde dag in het leven van een au pair in de VS eruit.

au pair in Texas

OCHTEND

MIDDAG

De dag begint met de kinderen wakker maken,

Na de lunch doe ik soms een dutje, of anders

ontbijt geven en naar school brengen. Als ik

spreek ik met wat vrienden in de buurt af voor een

daarvan terug ben, om een uur of half 9, ga ik

spelletje, een kop koffie, een filmpje of een rondje

samen met mijn gastmoeder een uurtje sporten

skeeleren. Daarna ga ik thuis de boel opruimen en

en kletsen. Dat is een van de leukste momenten

iets te eten klaarmaken voor de kinderen, die ik om

van de dag.

ongeveer 3 uur van school haal.

AVO N D
Als de kinderen klaar zijn met hun naschoolse
activiteiten, gaan we nog even buiten spelen of
knutselen totdat ik moet beginnen met koken.
Meestal eten we rond half 7 met het hele
gezin. Vervolgens moeten de kinderen in bad.
Misschien is er dan nog tijd voor een filmpje of
een bordspelletje, maar om 8 uur is het toch echt
bedtijd!

A Day in the Life
of an Au Pair

OCHTEND

MIDDAG

Op een gemiddelde dag ga ik eerst een eind

Soms gaan we naar het strand, een museum of de

hardlopen, naar het strand of naar de bergen, om

dierentuin, of spreken we af met wat vrienden uit

de zonsopkomst te zien. Eenmaal weer thuis maak

de buurt om leuke dingen te doen. We eten onze

ik samen met de jongens het ontbijt klaar, terwijl de

lunchpakketjes op en daarna gaan we naar huis.

oudste dochter van het gastgezin zelf naar school gaat.

Terwijl de jongens hun dutje doen, doe ik de was,

Na het eten bedenken we wat we die dag gaan doen!

ruim ik op en FaceTime ik met een vriendin van thuis.

AVO N D

door Mathilda
au pair in California

Samen met de jongens haal ik hun zus van school,
en dan gaan we thuis knutselen of buiten spelen. We
eten met het hele gezin en daarna doe ik de kinderen
in bad. De rest van de avond ben ik vrij. Soms kijk ik
samen met mijn gastouders een film, maar ik ga ook
geregeld met vrienden de stad in.

Au Pair
Perspectives
door Vanessa
au pair in New York

Ik was helemaal niet van plan au pair te
worden.
En eerlijk gezegd zag ik mezelf ook niet
fulltime met kinderen bezig zijn. Dus waarom
besloot ik dan toch au pair te worden?
Het was het lot, denk ik. Er lag al een
uitgestippeld pad voor me klaar, dat ik alleen
maar hoefde te volgen om mezelf te leren
kennen.
Ik heb heel veel geleerd van deze ervaring.
Niet alleen van het werken met kinderen,

“Ik heb meer
over mezelf
geleerd dan
ik ooit voor
mogelijk had
gehouden.”

maar van het hele leven hier. Ik ben altijd
al hartstikke onafhankelijk geweest, maar
nu heb ik het gevoel dat ik ALLES zelf kan.
En ook qua persoonlijkheid ben ik enorm
veranderd en volwassener geworden. Ik heb
heel veel over mezelf geleerd, niet alleen

door Tarni
au pair in Virginia

dankzij de kinderen maar ook door alle lieve
mensen die ik heb mogen ontmoeten. Ik had
een fantastische relatie met mijn gastgezin,
en ik heb twee nieuwe beste vriendinnen
gevonden met wie ik een heel bijzondere
band heb – ze zijn een soort familie voor me.

“ Nu heb ik het gevoel
dat ik alles zelf kan.”

Au pair zijn is niet altijd makkelijk.
Je laat alles en iedereen achter en stapt in je eentje
op een vliegtuig om een waanzinnige droom na te
jagen. Je hebt een perfect plaatje in je hoofd van
een superleuk jaar waarin je door heel Amerika
reist. In werkelijkheid zorg je als au pair 45 uur per
week voor kinderen. Ikzelf heb vier kinderen onder
mijn hoede. Ik doe hun was, maak hun bedden op,
ruim de speelkamer op, verzorg ze als ze ziek zijn,

Bovendien heb ik mijn Engels flink verbeterd,

en ga zo maar door. En ondertussen probeer ik ook

hoewel mijn uitspraak sowieso altijd al best

nog voor mezelf te zorgen, te reizen, en af en toe

goed was. Mensen geloofden me vaak niet

mijn vrienden en vriendinnen te zien.

als ik vertelde dat ik uit Duitsland kwam en
pas net in New York was komen wonen. Ik
ben ondertussen misschien wel meer New

Au pair zijn is geen kwestie van de hele dag een
beetje met de kinderen spelen en elk weekend

Yorker geworden dan Duitse!

door de VS reizen. We zijn ook niet alleen maar

Mijn tip aan iedereen die overweegt au pair

of zus – en we spelen een belangrijke rol bij

te worden, is: niet te veel nadenken, gewoon

de ontwikkeling van de kinderen voor wie we

doen. Dit was de beste beslissing die ik ooit

zorgen. We brengen heel wat uren per week met

heb genomen. En als je ooit zelf ook het

de kinderen van ons gastgezin door, en hebben

avontuur aangaat, zul je begrijpen waarom.

daarmee een grote invloed op hun leven.

babysitters: we zijn familie – een grote broer

Ik denk echt dat au pair worden een van
de beste beslissingen is geweest die ik ooit
heb genomen. Natuurlijk was ik dingen van
plan die er uiteindelijk niet van zijn gekomen,
maar andersom zijn er ook dingen gebeurd
die ik niet gepland had. Zo ben ik in 17 staten
geweest, heb ik geweldige mensen ontmoet
en heb ik mezelf beter leren kennen dan ik ooit
voor mogelijk had gehouden. Ik ben erachter
gekomen dat au pairs de sterkste, moedigste,
meest open-minded, tolerantste, interessantste,
meest betrokken en avontuurlijkste mensen zijn
die ik ooit heb ontmoet.
En ik weet dat ik al die dingen die ik over mezelf,
over de wereld en over mijn toekomstdromen
heb geleerd, mijn hele verdere leven met me
meeneem.

The Au Pair
Training School
door Alessandra
au pair in Arizona

Mijn Amerikaanse avontuur begon
op de Au Pair Training School in New
York. Een week lang volgde ik hier au
pair-lessen, maakte ik kennis met de
stad en leerde ik mensen uit de hele
wereld kennen.
Lessen
De cursus was echt geweldig! Ik heb geleerd hoe ik
alles uit mijn au pair-jaar kon halen wat erin zat en
hoe ik veilig en fijn met de kinderen kon omgaan.
Ik heb EHBO geleerd; dat was absoluut het
meest leerzame onderdeel. En ik heb met allerlei
verrassende Amerikaanse regels kennisgemaakt,
bijvoorbeeld dat auto’s altijd moeten stoppen als
er vlakbij een schoolbus stilstaat! Mijn lerares was
heel aardig en probeerde iedereen bij de lessen
te betrekken. Zo kreeg ze zelfs de meest verlegen
persoon mee in activiteiten en discussies over het
opvoeden en vormen van kinderen in de VS.

NYC ontdekken
De excursie naar downtown NYC was geweldig.
Ik was er in december, de meest sprookjesachtige
tijd van het jaar – de kerstsfeer maakte de stad
nóg mooier. Eerst kregen we een busrondleiding
door de stad, en daarna konden we Times Square,
Fifth Avenue, het Rockefeller Center, het Empire
State Building, Central Park en de Brooklyn Bridge
bezoeken! Het leukste vond ik de kerstboom bij het
Rockefeller Center, en natuurlijk Times Square. Ik
had die dag echt het gevoel dat ik in een film zat!

Vrienden maken
In eerste instantie was iedereen best verlegen en
nerveus, maar al snel ontdekten we dat “Hoi, waar
kom jij vandaan?” de gemakkelijkste openingszin
is voor een gesprek, en vaak zelfs voor een
vriendschap. De maaltijden waren ook goede
gelegenheden om mensen te leren kennen. Ik
probeerde elke dag aan een andere tafel te gaan
zitten om nieuwe vrienden te maken!

09

On
the
Road

01

02

04
03

door Swaantje
au pair in Colorado

In Colorado wonen en door de VS reizen is
het mooiste dat ik ooit heb meegemaakt! Ik
ben twee jaar au pair geweest, en in die tijd

06

heb ik 21 staten bezocht en heel veel mooie
plekken in de VS gezien. Elke staat heeft zijn
eigen charme en overal waar je komt is wel iets

05

moois te zien.
Ik spaarde elke week de helft van mijn loon
zodat ik vaak uitstapjes en road trips met mijn
vrienden kon maken. In en rondom Colorado
vind je prachtige natuur, dus ik hoefde eigenlijk
alleen maar een eindje te gaan rijden om
heel veel mooie plekken te zien. Het mooist
vond ik de nationale parken, daar heb je zulke
mooie uitzichten! Maar ik ging ook graag
naar bijvoorbeeld New York, San Francisco,
Chicago, Boston en Seattle; overweldigend
grote steden waar ik me soms in een film
waande.
Of je nou een buitenmens of een stadskind bent,
in de VS vind je altijd je ideale bestemming.

08
07

01 Canyonlands National Park, Utah. 02 Bryce Canyon, Utah. 03
Monument Valley, Arizona. 04 Manhattan Bridge, New York.
05 Bixby Bridge in Big Sur, Californië. 06 Chicago, Illinois. 07 Horseshoe
Bend, Arizona. 08 Maui, Hawaii. 09 Yosemite National Park, Californië.

Shaping My Future
as an Au Pair

Verena
voormalig au pair in New Jersey

Als au pair in de VS volg je college aan een Amerikaanse
universiteit en ontwikkel je je persoonlijke en
professionele vaardigheden

Ik had me in een opwelling aangemeld voor een cursus informatica aan Princeton
University. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Al snel kwam ik erachter dat ik het
interessant vond om zelf computerprogramma’s te maken, dus besloot ik daarin
verder te gaan. Eenmaal weer thuis heb ik me aangemeld voor een informaticaopleiding, en ik werd meteen toegelaten. Ze zeiden dat ze onder de indruk waren
van mijn cv, waar die cursus van Princeton op stond!

Tjara
voormalig au pair in Washington D.C.
Ik heb bedrijfscommunicatie gestudeerd aan de American University in
Washington D.C. Hier leerden we zelf een bedrijf op te richten. Het was
fantastisch om samen te werken met mensen van over de hele wereld! Aan
het eind van de cursus bood de docent ons een referentie aan, die we konden
gebruiken bij sollicitaties of aanvragen voor opleidingen. Mede daardoor heb ik
nu een bijbaan bij de grootste bank van Duitsland!

Alicia
voormalig au pair in Connecticut
Ik heb een cursus ‘omgaan met kinderen met een
beperking’ gevolgd aan een community college. Het

“Op school heb ik
bovendien vrienden voor
het leven gemaakt. Ik heb
een paar mensen leren
kennen die geen au pair
waren, en die spreek ik nog
steeds veel. In Amerika naar
school gaan is een van de
coolste dingen die ik ooit
gedaan heb.”

Elena
voormalig au pair in Washington D.C.
De cursus effectieve communicatie, spreken
en presenteren die ik heb gevolgd, heeft
een heel ander mens van me gemaakt! Ik
heb geleerd hoe een goede presentatie
eruit moet zien, maar ook hoe belangrijk
uitstraling en zelfvertrouwen zijn als je
met mensen praat. Dit heeft me na mijn
thuiskomst enorm geholpen bij het vinden
van een baan – ik kon zonder stress elk
sollicitatiegesprek aan!

— Alicia

was heel interessant om meer over dit onderwerp
te leren, en ik heb er nog steeds heel veel aan. Ik
volg namelijk nu de lerarenopleiding! Op school heb
heb een paar mensen leren kennen die geen au pair

Nathalie

waren, en die spreek ik nog steeds veel. In Amerika

voormalig au pair in Massachusetts

ik bovendien vrienden voor het leven gemaakt. Ik

naar school gaan is een van de coolste dingen die ik
ooit heb gedaan.

Ik heb een psychologievak gevolgd aan
Harvard Extension School, met als resultaat

Alvaro
voormalig au pair in Massachusetts
Ik heb als au pair het vak ‘Corporate Strategy’ gevolgd aan
Harvard Business School. Via heel dynamische colleges, en
dankzij docenten met een enorme kennis op het gebied van
bedrijfskunde, heb ik me binnen mijn favoriete vakgebied flink
verder kunnen ontwikkelen. En nu kan ik zeggen dat ik aan
een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld heb
gestudeerd. Ongelofelijk toch?

een A. Mede daardoor ben ik afgelopen
zomer aangenomen voor een stage. Ook
realiseerde ik me dat ik nog meer wilde
leren over psychologie. Daarom volg ik nu
nog meer vakken op dit gebied – en ik vind
het geweldig!
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Jouw
au pair-ervaring

Wat is een au pair?
Een au pair is iemand tussen de 18 en 26 jaar oud die in het kader van een culturele
uitwisseling gedurende een bepaalde periode bij een Amerikaans gastgezin woont
en voor de kinderen van dat gezin zorgt. In ruil daarvoor krijgt de au pair gratis kost
en inwoning, een wekelijkse vergoeding en de mogelijkheid om in de VS te studeren
en te reizen.
‘Au pair’ is Frans voor ‘on par’, oftewel op gelijke voet. Dit beschrijft de relatie die je
als au pair hebt met je gastgezin: je staat op gelijke voet en leert van elkaar. Houd je
van kinderen? En wil je graag minimaal een jaar besteden aan je persoonlijke groei
en professionele ontwikkeling? Dan is het au pair-programma misschien wel dé
uitdaging voor jou.

Waarom zou
je au pair
worden?

Culturele Uitwisseling
Een nieuw land ontdekken en
vertellen over je eigen cultuur
Persoonlijke Groei
Zelfvertrouwen en
zelfstandigheid ontwikkelen
Reismogelijkheden
De VS leren kennen en een
onvergetelijke tijd beleven
Educatieve Ontwikkeling
Studeren aan een Amerikaanse
universiteit en je Engels
verbeteren

culturalcare.nl

Ben jij geschikt als au pair?
Om au pair te kunnen worden, moet je de volgende vragen met ‘ja’ kunnen
beantwoorden:

Leeftijd
Ben je tussen de 18 en 26 jaar?

Strafblad
Heb je geen strafblad?

Ervaring
Hou je van kinderen en heb
je minimaal 200 uur ervaring
met kinderen?

Gezondheid
Ben je gezond? Kun jij jonge
kinderen bijbenen?

Opleiding
Heb je de middelbare school
of een daaraan gelijkwaardige
opleiding afgerond, of sta je
op het punt dat te doen?
Rijbewijs
Heb je een rijbewijs, of kun
je deze tijdens de
aanmeldprocedure halen?

Tijd
Ben je bereid om ten minste
12 maanden in het buitenland
door te brengen?

Wat doet een au pair?
Als au pair kun je een nieuw land en een nieuwe cultuur leren kennen, maar het
belangrijkste onderdeel van het au pair zijn is toch de zorg voor de kinderen in je
gastgezin.

Wat levert het op?
Als Cultural Care au pair krijg je de unieke kans te leren, als mens te groeien en
de VS te leren kennen. En als deelnemer aan ons programma krijg je ook nog
speciale voordelen:

Hier zijn een paar voorbeelden van dingen die je als au pair moet doen:
Maaltijden klaarmaken
Maaltijden en tussendoortjes
voor de kinderen klaarmaken

Wassen
De was doen voor de
kinderen

Het ochtendritueel
De kinderen helpen met
aankleden en zich klaarmaken
voor de dag

Huiswerk
De kinderen helpen met hun
huiswerk

Vervoer
De kinderen naar school en
naar activiteiten brengen
Spelen
Leuke dingen doen met de
kinderen

Opruimen
De kinderkamers schoon en
netjes houden
Bedtijd
De kinderen naar bed
brengen

Wereldwijde ondersteuning
Cultural Care biedt volledige, wereldwijde ondersteuning
gedurende het gehele proces, van training en voorbereiding
tot aanmelding en visumaanvraag.
Kost en inwoning
Je gastgezin geeft je kost en inwoning en een wekelijkse vergoeding
van $ 195,75. Dat is dus puur zakgeld, want je hebt geen kosten!
Vakantie
Je hebt recht op twee weken betaalde vakantie. En met je
J-1-visum mag je bovendien aan het einde van je jaar nog
30 dagen rondreizen door de VS.
Reiskosten
De prijs van je vliegticket en andere reiskosten zijn inbegrepen,
en het programma begint met een vijfdaagse training vlak
buiten New York.
Studeren
Als au pair kun je vakken naar keuze volgen aan een universiteit
of college bij jou in de buurt. Je gastgezin betaalt maximaal
$ 500,- per jaar mee aan je studie.

culturalcare.nl

Waarom Cultural Care?
Wij doen simpelweg waar we goed in zijn: culturele uitwisselingservaringen
creëren voor au pairs. We beschikken over ’s werelds grootste en meest ervaren
au pair-netwerk, en we willen je graag helpen je Amerikaanse avontuur veilig, vol
vertrouwen en vooral met heel veel zin aan te gaan.
1. Training en voorbereiding voor au pairs
Dankzij ons uitgebreide voorbereidingspakket en de exclusieve
trainingsprogramma’s op onze Au Pair Training School vlak bij
New York City kom je goed beslagen ten ijs voor deze unieke
ervaring.
2. Screening van en matching met gastgezinnen
Cultural Care heeft de grootste database van gastgezinnen.
Bovendien wordt elk gastgezin zorgvuldig gescreend en wordt
elk selectieproces persoonlijk afgestemd op de behoeften van
de deelnemer.
3. Sterke ondersteuningsorganisatie
We staan dag en nacht voor je klaar, zowel in de VS als thuis.
Met vragen of problemen kun je altijd terecht bij een van onze
medewerkers.
4. Aangewezen door Buitenlandse Zaken
Ons team in de VS leeft de richtlijnen van het Amerikaanse
Ministerie van Buitenlandse Zaken strikt na. Zo weten we zeker
dat alle deelnemers aan het programma een geweldige
tijd beleven.
5. Uitgebreide dekking van de reisverzekering
Al ruim 20 jaar biedt Cultural Care samen met Erika Travel
Insurance speciale collectieve verzekeringspakketten aan. Zo
weet je als au pair altijd zeker dat je alle hulp krijgt die je nodig
hebt.
culturalcare.nl

Onze prijzen
Onze programmakosten dekken alles wat jij nodig hebt
tijdens jouw verblijf in de VS. Jouw eenmalige betaling omvat
een uitgebreide groepsverzekering voor jouw eerste au pairtermijn, jouw retourvlucht, wereldwijde ondersteuning 24/7
en alle extra programmavoordelen. Wees gerust, er zijn geen
verborgen kosten in ons programma. Je hoeft niets te betalen
totdat je bent gematcht met een Amerikaans gastgezin.

Programma kosten: €1.680
Prijzen zijn correct op het moment van afdrukken, raadpleeg
onze website voor de meest recente informatie.

Aan de slag
Kom eens langs bij een informatiebijeenkomst bij jou in de
buurt. Daar hoor je meer over het au pair-programma en kom
je er achter of het iets voor jou is!
culturalcare.nl

Contact
opnemen

Cultural Care Au Pair
EF Nederland
De Boelelaan 7
1083 HJ Amsterdam

020 218 2546
aupair.nl@culturalcare.com

Volg ons op
social media!
#culturalcare
/culturalcare

/culturalcare

@culturalcare

culturalcare

