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In dit thema ... 
heb je ontdekt hoe Indiërs zich ontspannen en wat dit met de geschiedenis en de cultuur te maken heeft. Wat het hindoeïsme inhoudt, waarom India en andere Aziatische landen zo 
aantrekkelijk zijn voor westerse multinationals, en welke landschappen en klimaten in India voorkomen. 
 

Les 1: Relaxen op z’n Indiaas Les 2: Holi 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt kennisgemaakt met India en Indiase 
manieren van ontspannen. Je hebt informatie 
gezocht over dans, spel, sport of film en 
onderzocht wat dit met de cultuur van India te 
maken heeft. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt door de geloofsquiz ontdekt wat het 
hindoeïsme inhoudt. Je hebt het verhaal van 
Prahalad gelezen en onderzocht waarom mensen 
elkaar met verf bekogelen. Ook heb je 
onderzocht wat dit met het westerse paasfeest te 
maken heeft. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
India en cultuur 
India is een Aziatisch land dat 88 keer zo groot is 
als Nederland. Het is er dichtbevolkt. Er wonen 
1,2 miljard mensen en veel van die mensen 
wonen in de steden. De hoofdstad is New Delhi. 
In de Indiase cultuur spelen religie en 
geschiedenis een belangrijke rol. Dat zie je terug 
in dans, spel en sport.  

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Hindoeïsme 
Acht op de tien Indiërs is hindoe en gelooft in een 
goddelijke kracht die overal in is, ook in de ziel. De 
god maakt zich bekend in vele avatars. Er zijn 
verschillende tempels, waar gelovigen kunnen 
bidden. Hindoes geloven in reïncarnatie en hebben 
respect voor alles wat leeft. Karma is een belangrijk 
doel. Wie goed leeft, krijgt een goed volgend leven. 

        

 

 Kolonie 
Ook de koloniale geschiedenis heeft zijn sporen 
nagelaten in India. Lange tijd was India een 
kolonie van Engeland. Zo kon de typisch Engelse 
sport cricket de nationale sport van India worden. 
Tegenwoordig heeft de filmindustrie Bollywood 
een grote invloed op de manier van ontspannen. 

  

 

 Holi 
Eén van de belangrijkste feesten van het 
hindoeïsme is het Holifeest. Hiermee vieren de 
hindoes dat het goede het kwade overwint. Het 
feest valt in februari of maart, als volgens de 
hindoekalender het nieuwe jaar begint. Dit valt 
samen met het begin van de lente. Hindoes gooien 
dan gekleurd poeder naar elkaar. Hiermee wensen 
ze elkaar symbolisch nieuw leven toe. 
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Les 3: Klerezooi Les 4: Spicy 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt onderzocht waarom India een 
aantrekkelijk land is voor multinationals. Je hebt 
gekeken hoeveel arbeid nodig is om een 
overhemd te naaien en wat dat kost. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt onderzocht welke klimaten India heeft en 
welke gewassen er groeien. Je hebt specerijen uit 
Indiase curries geroken en geproefd. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Multinationals 
Voor het maken van producten zijn grondstoffen, 
arbeiders, transport (een goede infrastructuur) en 
energie nodig. Aziatische landen zijn 
aantrekkelijk voor multinationals, omdat al deze 
voorwaarden aanwezig zijn. De lage kosten voor 
arbeid zorgen ervoor dat het goedkoop is om 
arbeidsintensief werk in India te laten uitvoeren. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Klimaten en gewassen 
Er zijn verschillende invloeden die het klimaat in 
een gebied bepalen: de ligging ten opzichte van de 
evenaar, zeeën, oceanen en bergen. Elk gewas 
groeit het best in een bepaald klimaat. India heeft in 
het zuiden een tropisch regenklimaat en in het 
noorden een savanneklimaat, een woestijnklimaat 
en een gematigd zeeklimaat met een droge winter. 

        

 

 Kleding en diensten 
In India staan veel kledingfabrieken. Deels omdat er 
katoen geproduceerd wordt, (grondstof voor 
kleding), maar vooral door de lage lonen. Ook zijn 
er veel bedrijven die diensten aanbieden. Veel 
Indiërs spreken goed Engels, waardoor het 
aantrekkelijk is voor westerse bedrijven om 
diensten, zoals software schrijven, administreren en 
het werken in callcenters, te laten uitvoeren, 

  

 

 Pittig 
Het Indiase eten is bijzonder door de scherpe 
smaak. Gerechten worden op smaak gemaakt met 
mengsels van gemalen kruiden en specerijen. In 
bijna elke curry zit chilipeper, komijn, koriander en 
kurkuma, en soms kaneel en gember. Scherp eten 
heeft voordelen: je gaat er van zweten, waardoor je 
lichaam wat afkoelt. Ook zijn kruiden en specerijen 
vaak goed voor de gezondheid. 

        

 


