
 

Katri Hoogand   
23 ani, Estonia 

 

       Katu, cum e alintata s-a nascut la Kuresaare, in 

Estonia. Mai are doua surori Meiri (38) şi Kairi (34), şi 

un frate mai mare Marek (36) si deja are5 nepoti si o nepoata.  

       A absolvit Universitatea din Talin cu specializarea: 

Educatia adultilor si intre timp a lucrat la Muzeul National al 

Estoniei.  La intoarcere isi doreste sa-si continue studiile de 

master si pe viitor sa predea la universitate.  

        In timpul liber face mult sport: fotbal, jogging, înot, ski, 

dar ii place la fel de mult, teatrul, istoria, cititul, gătitul. 

       A ales Proiectul “Aici-Acolo” deoarece crede  că lumea  

copiilor este foarte interesantă şi poate învăţa foarte mult de 

la ei. 

       Katri: “Acest proiect este pentru mine o importantă 

experienţă de învăţare. Am ocazia de a face lucruri pe care nu 

cred că le-aş fi făcut în Estonia. Învăţ lucruri care nu se 

predeau la şcoală.” 

       Katri pe scurt in 7 cuvinte: independentă, prietenoasă, 

intelingentă, uitucă, grijilie, amuzantă, aventurieră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Laura Nunez Alba 

19 ani, Spania 

 

       Laura este din A Coruna, din Verdea Galicie-Spania. A 

terminat liceul  si  se gandeste serios ca dupa terminarea 

proiectului sa urmeze si studiile universitare.  

Acasa, desi are o familie relativ mica, locuiesc toti impreuna-

8 persoane: două surori, bunicii mei, mama, verii mei şi 

mătuşa. 

       Este alintata si Boboo. 

       Ii place să citeasca şi tirul cu arcul.  

      Laura a ales sa lucreze cu copiii pentru că a fost mereu 

înconjurată de ei si pentru provocarea pe care aceasta munca 

o prezenta. 

       Aici Acolo este o modalitate de a descoperi cum sa 

lucreze cu copiii, cum sa invete limbi straine, sa cunoasca  

oameni noi, dar şi sa descopere mai multe culturi. 

      7 Cuvinte care o definesc pe Laura:  nebunie, amuzantă, 

înţelegătoare, generoasă, prietenoasă, inteligentă, ciocolată, 

ascultare. 

 



Magdalena Lesniowska 
28 ani, Polonia 

 

      Magdalena a terminat un master in 

antropologie pentru care a studiat in  3 universităţi: 

din Silesia, din Varşovia şi Aegean din Grecia. A 

lucrat în diverse locuri, dar cel mai important a fost postul de 

la Silesian Union, unde a fost responsabilă pentru proiectele 

culturale, precum si de organizare de expoziţii şi evenimente.  

Este pasionata de calatorii, muzeologie, diversitate culturala.  

Acasa o asteapta parintii si un frate. 

      Si-a dorit acest proiect in care lucreaza cu copiii pentru ca 

a vrut să activeze într-un domeniu total nou pentru ea, dar şi 

să câştinge mai multă experienţă. 

      Astfel, Aici Acolo reprezinta posibilitate de a schimba 

lumea lucrând cu copii din diferite medii socio culturale 

(spitale, şcoli, grădiniţe din capitală şi zone rurale) si de a o 

stimula sa fie creativă. 

      Se pare ca acest proiect a inspirat-o in a dezvolta un 

proiect major in regiunea sa natala. Sa-i uram succes! 

      Cele 7 cuvinte definitorii pentru Magdalena sunt:  senină, 

prietenoasă, amuzantă, leneşă, dezordonată, înţelegere.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fenne van Os  

19 ani, Olanda 

 

        Fenne este pasionata de lectura, de gătit şi de fotbal, 

fotografie, filme, si de  ciclism. 

      A ales sa lucreze cu copiii pentru ca ii place foarte mult,  

deschiderea şi entuziasmul lor, pentru ca işi exprimă părerile 

onest şi pentru ca i se pare ca au o altă înţelegere a lucrurilor. 

      Aceasta experienta a ajutat-o sa inteleaga, ca odata ajunsa 

acasa, la parinti si la cei doi frati, doreste sa urmeze 

universitatea pentru a deveni invatatoare.  

      Totodata experienta interculturala i-a deschis apetitul 

pentru calatorii in dorinta de a descoperii mereu noi culturi. 

        Proiectul  Aici Acolo a învăţat-o despre cultura 

românească dar şi ale celorlalţi voluntari şi i-a oferit 

posibilitatea de a se dezvolta personal.  

       7 Cuvinte care o definesc pe Fenne: entuziasm, 

prietenoasă, creativă, neîndemânatică, sinceră, sociabilă. 



Cyril Tisserand 
27 ani, Franta 

 

       Cyril este pasionat de ciclism (de altfel a 

ajuns  din Franta in Romania pe bicicleta in 6 

saptamani), O alta pasiune a sa este bascketul. 

       Poreclit: Mamooth pentru ca, zice el, 

mănânca prea mult, Cyril mai are un frate 

geaman si o sora.  

       Dupa absolvirea liceului si a universitatii, a facut un 

masterat studiul energiei clădirilor şi un masterat în 

hidrologie. 

       Apoi a ales sa lucreze cu copii pentru ca zice el: “E o 

nouă experienţă pentru mine... Copii sunt baza fiecărei 

culturi, prin urmare reprezintă un target important.”  

      Programul “Aici Acolo” inseamna pentru el: copii din 

România cei din spitale şi grădiniţe. 

       Dupa finalizarea acestui proiect isi propune sa aleaga: fie 

să aplice pentru Serviciul Internaţional de solidaritate fie să 

lucreze în Franţa sau în Brazilia. 

       7 Cuvinte definitorii pentru Cyril:  vorbăreţ, nebun, bună 

dispoziţie, amuzant, dezordonat, comunicativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mai Brit Grauenkjaer 
Bondo 

22 ani, Danemarca 

       Mai, sau Maier cum e alintata, a absolvit liceul de 

muzica, si ii place mult sa cante la pian, iar in Danemarca 

a facut parte dintr-un cor.  

       A ales sa vina in acest proiect in care se lucreaza cu 

copii pentru ca,  zice ea: “în anumite privinţe aceştia sunt 

mai direcţi şi poţi învaţa mult lucrând cu ei, atât despre 

tine însuţi, cât şi despre calităţile tale de pedagog.”  

       Ne-a impartasit ca in Proiectul “Aici Acolo” invata 

despre ea, sa se descurce intr-o alta tara, sa lucreze cu 

copiii si sa fie mai deschisa către lucruri noi.  

       La intoarcere o asteapta parintii, o sora si fiica 

acesteia-nepotica ei de 6 ani. 

Isi doreste sa-si continue studiile muzicale.  

Cele 7 Cuvinte care o definesc:  directă, amuzantă, 

grijulie, inteligentă, nerăbdătoare, zâmbitoare, deschisă. 



 Zane Brilte 
21 ani, Letonia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zane este pasionata de calarit, dar si inotul, calaritul si 

cititul.  

       Familia sa este compusa din mama, tata, un frate 

mai mic şi o soră geamănă.  

       A terminat liceul tehnic si cursuri profesionale de 

administrarea afacerilor, iar cand va finaliza proiectul, 

va merge în altă parte, probabil va cauta un job sau va 

studia ceva nou, în altă ţară. 

     A ales sa lucreze cu copiii pentru ca a vrut să 

experimentez ceva nou, ce nu a mai făcut până acum, 

iar acest  Aici Acolo inseamna pentru ea o şansă de a 

încerca lucruri noi, de a câştiga experienţă şi de a 

cunoaşte oameni noi. 

       7 Cuvinte care o definesc pe Zane sunt:  amuzantă, 

prietenoasă, somnoroasă, rapidă, cărţi, computer, 

televizor. 

Diana Araujo Montes 
Rodrigues 

23 ani, Portugalia 

 

       Diana a absolvit Institutul de ştiinţe socio-politice iar 

dupa terminarea proiectului vrea sa faca un masterat în 

Criminologie şi trafic de persoane. 

       In timpul liber prefera sa citeasca, sa vada filme si e 

pasionata de cercetasi.  

        Familia sa e formata din: mama, tata, o soră, un cumnat, 

un nepot şi încă unul care urmează să se nască. 

       A ales sa lucreze cu copiii pentru că îi plac şi crede că 

acestia te pot surprinde mereu. Aici Acolo ii ofera  

posibilitatea de a învăţa şi a înţelege sensul, conceptul de 

multiculturalitate. 

       7 Cuvinte care o definesc pe Diana:  directă, sinceră, 

iubitoare, prietenoasă, prost dispusă diminneaţă, umor negru, 

sociabilă 
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Katharina Slany 

23 ani, Austria 

 

     Poreclita  Kathi, mai are un frate mai mic şi o 

soră mai mare. 

     Ii place sa rada, sa faca jogging, sa se plimbe cu 

bicicleta, înotul si snowboarding. 

      A ales Proiectul Aici-Acolo pentru ca ii ofera posibilitatea 

sa lucreze alături de alţi oameni din alte tari. Ii place sa 

lucreze cu copii pentru că ei văd lumea cu alţi ochi. “Uneori 

cred că avem şi noi ceva de învăţat de la ei.” 

      A teminat liceul si apoi a avut un post de contabil, dar la 

intoarcere doreste sa devina educatoare în grădiniţe.  

       Cuvintele care o definesc:  zâmbitoare, sensibilă, 

ajutătoare, deschisă, mică, timidă, lenesă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadine Aimee Cullen 
30 ani, Irlanda 

 

       Nadine are un frate cu 3 ani mai mic. Tatal ei o alinta 

“boaba de fasole” 

       Este licenţiată în Fashion Knitwear, a studiat şi 

Sustainable Design Innovation. A lucrat cel mai mult în acest 

domeniu, însă este mereu deschisă către lucruri noi. 

       Pasiunile sale sunt cam in acelasi domeniu:  Îi place să 

confecţionez diverse lucruri, tricotaje în special. Insa iubeste 

si să dansez e şi să găteasca.  

       Prietenii ei ar spune că îmbrăţişatul este pasiunea sa. 

       Îi place să lucrez cu oameni noi indiferent de vârstă. 

Crede ca poate învăţa de la  copiii, atâtea lucruri pe cât o pot 

învăţa ei la rândul lor. 

       “Suntem toţi împreună, nu cred că se poate simţi cineva 

împlinit dacă nu experimentează aceste trăiri.  Aici Acolo 

ajută să construim o legătură între culturi şi vreau să fac parte 

din acest proiect”  ne-a marturisit Nadine. 

       Pentru cele 7 Cuvinte care o definesc ar trebui să-i 

întrebam pe prietenii ei   . 


