LARISA
ANDA
STROE

CÂTEVA CUVINTE DESPRE MINE
Mă numesc Stroe Larisa – Anda, sunt studentă la Inginerie Aerospațială,
Universitatea Politehnică – București și sunt o fire deschisă la tot ce e
nou, îmi place să cunosc oameni și idei diferite de ale mele, să leg
prietenii cu persoane pasionate / interesate de aceleași lucruri ca și mine;
cum ar fi: ski nautic, canotaj, voluntariat, călătorii, aviație / avioane și așa
mai departe. În timpul meu liber, îmi place foarte mult să călătoresc și să
explorez locuri noi, să înot, să citesc și comunic cu cei apropiați.
Mă relaxez admirând peisajele dacă sunt în timpul unei călătorii, dacă nu
dormind și socializând cu cei din jur.
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Experiența mea, de până acum și în plus față de școală/ facultate, este
realizată din activități de voluntariat în diferite domenii de activitate. Am
început cu sport, cu înot de la vârsta de 7 ani, urmat de pentatlon modern,
unde am obținut numeroase premii, inclusiv titluri de Campion Național.
Pe lângă sportul de performanță, am participat la multe activități sportive
(unde am obținut locul I – III) realizate cu scopul de a susține diferite
cauze, de exemplu: Purple Cross (împotriva violenței domestice), Crossul
Pădurii, Spune Nu traficului de persoane, dar și numeroase alte premii
câștigate la concursurile de profil, olimpiade școlare și de cultură
generală. În prezent, sunt membru în 3 asociații: RomStud Travel,
Necuvinte și Yuppi, plus în cea din cadrul facultății, Euravia. În fiecare
dintre acestea mă împlic cu ceea ce știu și îmi place să fac, spre exemplu,
în Asociația RomStud Travel.

DE CE ÎMI PLACE SĂ CĂLĂTORESC
Călătoriile mă motivează în multe lucruri pe care le fac, îmi plac
amintirile, ideile formate în cadrul acestora și mai ales experiența, trăirea
pe care o am în timp ce călătoresc. Ador să „cunosc” locuri noi cu povești
interesante și oameni cu idei și moduri de viată diferite și deosebite față de
ale/ al meu. Călătorind, simt că trăiesc!
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