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VOORWOORD
VOORWOORD
Wat zijn wij trots! Geen moment hebben wij getwijfeld in de keuze
van onze leerlingen. Ze zijn 100% gemotiveerd en dit is ook zeker te
zien in de hoeveelheid geld dat wordt opgebracht. De leerlingen
beseffen dat ze voor een unieke reis staan. Ze gaan daar wat
neerzetten wat voor de mensen, vooral de kinderen, heel veel van
waarde kan zijn. We kunnen op ze rekenen. De leerlingen zijn
betrokken en openhartig naar elkaar. De warme sfeer in de groep
zorgt er wel voor dat de spanning van de reis wat makkelijker wordt,
want spannend is het zeker. Daarom willen wij aan de hand van deze
brochure u wat meer informatie geven over onze reis.
Elias
Corlaer kleurt de wereld!
In alweer de 9e editie van Expeditie Corlaer spelen wij ditmaal de
hoofdrol. Op deze ontdekkingsreis gaan we onze grenzen verleggen.
Kansarme kinderen en gezinnen ondersteunen, homevistits, scholen
en zelfs een gevangenisbezoek staat op het programma. We gaan
nieuwe uitdagingen aan en maken kennis met een andere cultuur.
Onze bijdrage zal zeker van waarde zijn, omdat Siam Care de
gezinnen een betere toekomst geeft.
Deze reis gaat een indrukwekkende belevenis worden; we gaan het
samen onvergetelijk maken! Ik heb er zin in
Marjelle
Voor de expeditie ouders:
Dank voor uw betrokkenheid en steun in onze expeditie. Jullie
kinderen krijgen een unieke kans om aan deze expeditie deel te
nemen. Misschien beseffen ze het nu nog niet, maar we hopen dat ze
u straks dankbaar zullen zijn.
Elias Bou Assi & Marjelle Buitink,
Coaches Expeditie Thailand

1

WIE ZIJN WIJ

MARJELLE BUITINK

ELIAS BOU ASSI

ROY NIEUWVELD

SAM GROB

BAS V'T HAZEVELD

BRENDA HAARMAN

DANIËL DE LEEUW

DANIËL PLENK

DUNCAN OVERDUIN

FLOOR ELVERDING

JASMIJM ADAM

MILAN MATULESSY

LANA KILLIAN

NOA KOELEWIJN

ROOS VAN DE BOR

COACH

LEERLING

LEERLING

LEERLING

COACH

LEERLING

LEERLING

LEERLING

COACH/LEERLING

LEERLING

LEERLING

LEERLING

LEERLING

LEERLING

LEERLING

VONNE VD WIJNGAARD
LEERLING
2

WAT IS ONS DOEL?
De stichting
Wij hebben de stichting Siam-Care gekozen. Siam-Care
zet zich in voor kinderen en gezinnen die geraakt zijn door
HIV (AIDS), zorgen dat arme kinderen naar school kunnen
gaan en ondersteunen ze kwetsbare gezinnen op
medisch, financieel en geestelijk gebied.
Wij willen Engelse lessen gaan geven op scholen. Daarom
proberen wij bij scholen in de buurt oud engels
lesmateriaal te krijgen zodat wij dat mee kunnen nemen
naar Thailand. Wij gaan ook langs bij de lokale bevolking
(huis bezoeking) om zo te kijken hoe de mensen leven.
Ook gaan wij langs bij de lokale bevolking (huisbezoek),
om te kijken hoe mensen in Thailand leven. We gaan
helpen huizen opknappen van arme mensen daar, want
veel wonen in krotjes. Wij gaan ook een kinderkamp
organiseren met een stuk of 30 kinderen van de lokale
bevolking om hun een leuke sportieve en toch ook wel
een leerzame middag bezorgen. Uiteindelijk gaan wij ook
naar de jungle om daar watervallen, een jungle trekking
en een wildlife avond mee te maken. We gaan naar de
jungle om daar watervallen te bekijken, een jungle
trekking te doen en een wildlife avond mee te maken. Ook
gaan we naar het strand Koh Samet om daar een middag
te relaxen en te slapen en gaan we op bezoek bij een
jeugdgevangenis om daar in gesprek te gaan met de
jongeren.
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REIS PROGRAMMA
M

27-MEI

D

28-MEI

W
W
29-MEI

AANKOMST BANGKOK, BEZOEK LOKALE
MARKT EN THAIS ETEN KOKEN

HOME-VISIT GEZINNEN EN ENGELSE LES GEVEN
OP LOKALE SCHOOL BANGKOK

REIZEN NAAR MUKDAHAN (650 KM)

D
D

ENGELSE LES LOKALE
BASSISCHOOL/HUISBEZOEKEN EN/OF HUIS
OPKNAPPEN/GROENTE- EN FRUIT TUIN
AANPLANTEN

VV
31-MEI

ENGELSE LES LOKALE
BASISSCHOOL/HUISBEZOEKEN EN/OF
HUIS OPKNAPPEN / GROENTE- EN FRUIT TUIN
AANPLANTEN + VOORBEREIDINGEN KINDERKAMP

ZZ
01-JUN

KINDERKAMP: SPORT & SPEL

30-MEI
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REIS PROGRAMMA
Z
Z0 2 - J U N

REIS NAAR KHAO YAI NATIONAAL PARK

M
M
03-JUN

KHAO YAI NP: JUNGLE TREKKING,
WATERVALLEN & WILDLIFE
'S AVONDS AANKOMST BANGKOK

D
W
D
04-JUN

BEZOEK JEUGDGEVANGENIS EN BEZOEK
KONINKLIJK PALEIS AYUTTHAYA

W
D
W
05-JUN

'S OCHTENDS REIS NAAR KOH SAMET, 'S MIDDAGS
RELAXEN

D
V
D
06-JUN

REFLECTIE OCHTEND, IN DE MIDDAG TERUG NAAR
BANGKOK

VZV
07-JUN

TERUGREIS NAAR NEDERLAND
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VLUCHTGEGEVENS
Vertrek Nederland zondag 26 mei
Amsterdam - Zurich (LX 729)
Zürich - Bangkok
(LX 180)

14.55 uur - 16.30 uur
17.55 uur - 09.35 uur +1

Aankomst maandag 27 mei
Vertrek Bangkok vrijdag 7 juni
Bangkok - Zurich
Zürich - Amsterdam

(LX 181)
(LX 736)

13.05 uur - 19.35 uur
20.55 uur - 22.30 uur

EXTRA INFORMATIE

Aankomst Schiphol vrijdagavond 7 juni
Vlucht is evt. te volgen via:
http://www.vliegtuigenvolgen.nl/
http://www.flightradars.eu/
https://www.flightradar24.com/
Afstand Nijkerk-Bangkok 11.263 km
Tijdsverschil: 5 uur

Legenda
Bus
Vliegtuig
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PAKLIJST
ZOMERKLEDING (EEN AANTAL KORTE
BROEKEN EN T-SHIRTS DIE WAT
LANGER ZIJN)
LANGE BROEK OF ROK OVEER DE KNIE

KLEDING

ONDERGOED / PYJAMA / SOKKEN (OOK
LANGE SOKKEN!)
BLOUSE/SHIRT MET LANGE MOUWEN
(TEGEN MUGGEN)
TRUI OF VEST (VOOR BIJVOORBEELD IN
HET VLIEGTUIG
SLIPPER/SANDALEN (I.V.M. VAAK AAN
EN UITDOEN)
SCHOENEN (WANDEL)
WERKHANDSCHOENEN EN OUDE
KLUSKLEREN
EXPEDITIE THAILAND SHIRTS (DE
BLAUWE EN GELE)
BIKINI/ZWEMBROEK

TOILETARTIKELEN

SPORTKLEDING

HANDDOEKEN/WASHANDJES/BADHANDOEK
REINIGINGSDOEKJES (BIJV. BABYDOEKJES)
PERSOONLIJKE SPULLEN (DEO, SHAMPOO,
ZEEP, TANDPASTA, ETC)
DESINFEECTERENDE HANDGELD
DEET 40% (ANTI MUGGEN SPRAY)
ZONNEBRANDCRÈME,
AFTERSUN/LIPPEBALSEM
PERSOONLIJKE MEDICATE *NOODPAKKET
MALARIAPILLEN
(*COACHES NEMEN EEN EHBO KIT MEE MET
TOEBEHOREN O.A. VERBAND- EN
ONSTMETTINGSMIDDELEN, PIJNSTILLING,
DARM MEDICATIE ETC.)
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PAKLIJST
ONBIJTSPULLEN (HAGELSLAG,
PINDAKAAS, JAM OF BIJV. NUTELLA)

OVERIG

ZONNEBRIL, ZONNEPET/HOED
EIGEN WATERFLES OM TE VULLEN
SPELLETJES, KAARTEN, PEN, LEESPUZZELBOEK
OPTIONEEL KLAMBOE
SPORTKLEDING VOOR DE KIDS,
BALLONNEN EN ENGELS LESMATERIAAL
TELEFOON+OPLADER/POWERBANK EN
EVT. CAMERA

EXTRA INFORMATIE

ZAKLAMP

ER MAG 23 KG MEE AAN RUIMBAGAGE EN EEN
HANDBAGAGE KOFFER OF EEN RUGZAK
MEENEMEN, DEZE MAG 8 KG WEGEN.
OOK MAG JE NAAST JE HANDBAGAGE NOG EEN
KLEIN HANDTASJE/RUGZAK.

NIET VERGETEN:
PASPOORT, GEEL INENTINGSBOEKJE, TICKET,
ZORGPAS EN GELD
MONEYBELT (OM ALLES HIERBOVEN IN TOE DOEN)

VOOR IN HET VLIEGTUIG:
ETEN
SPELLETJES
BOEK
OORTJES
KAUWGOM
NEKKUSSEN
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SOCIAAL

KINDEREN DO'S & DONT'S

REGELS EN AFSPRAKEN
Raak bij voorkeur geen hoofden aan
Je kunt aan de buitenkant vaak niet zien wat
een kind heeft.
Verdeel je aandacht, maak geen lievelingetjes
want dat geeft problemen
Knuffel niet zomaar kinderen die je niet kent
(doe je thuis ook niet)
Voorkom verdriet, je gaat weer weg. Hecht je
niet te veel
Overleg als je foto’s maakt en post geen foto’s
op social media die uitstralen: deze kindjes zijn
heel zielig en wij komen hen helpen. Dat werkt
stigmatiserend.

De mensen in Thailand zijn erg beleefd, groet
hen daarom ook altijd netjes. Zeker als ze
ouder zijn dan jij. Bijvoorkeur met een ‘wai ‘
Toon je boosheid of irritatie niet, je kunt
problemen beter oplossen met een glimlach.
Praat liever niet over de politiek of over het
koningshuis, dit doen de mensen daar bijna
niet, dus zal dit ze in een ongemakkelijke
situatie brengen
Wijs niet met je voeten naar dingen en stap
niet over eten heen.
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DRESSCODE

Wanneer we families bezoeken en op excursie
gaan, draag dan bedekte kleding, geen
hemdjes of lage truitjes.
Korte broeken tot op de knie of lange rokken/
jurken.
Pas je make up en haar aan.

WATER

Kraanwater kunnen we niet drinken en
drinken daarom uitsluitend flessenwater.
Vul je eigen waterfles en gebruik dit water voor
alles: drinken, tanden poetsen, ogen
schoonmaken, kopjes afspoelen, thee maken,
koffie, etc.
Voor verdere hygiëne raadpleeg je boekje van
de reisprik.
Het is erg warm, het is belangrijk dat je
voldoende drinkt!

SLAPEN

We slapen op verschillende plekken.
Hiervoor geldt dat de jongens en meiden apart
slapen.
Maak onderling een verdeling en houdt
rekening met elkaars nachtrust. Je ziet en
beleeft overdag veel en hebt je tijd nodig om
dit te verwerken.
Ons advies is om je rust te nemen om aan het
einde van de reis nog fit te zijn.
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TELEFOONGEBRUIK/FOTO'S

In Thailand is op de meeste plaatsen wifi
aanwezig.
Uiteraard begrijpen we dat je contact wil
houden met het thuisfront. Wij willen echter
geen ‘’appende’’ kinderen. Je bent in Thailand
en het is juist goed om eens offline te zijn.
Vooralsnog plannen we na het diner een
kwartier waarin je kunt contacten met je
ouders. Tijdens gezamenlijke activiteiten geen
wifi (wel camera)
Je tijdlijn bijwerken doe je deze week niet.
Wees voorzichtig met het delen van foto’s op
social media,
Verlies het doel van de expeditie hierbij niet uit
het oog.
Vraag toestemming voor het bellen naar
Nederland.

REISVERSLAG

Elke dag maken we een reisverslag.
Het verslag wordt via de site ICT/EDU geüpload
en kan iedereen onze belevenissen lezen.
Voor het maken van het reisverslag wordt een
schema gemaakt. Degene die schrijft, maakt
die dag ook de foto’s.
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ONS TEAM

We laten elkaar NOOIT alleen.
Zorg dat je altijd met 2 of meer bent. Voor
excursies / activiteiten zullen we buddy’s maken.
Deze zullen ook op elkaar toezien of ze genoeg
water drinken. Tijdens de reis zijn we op elkaar
aangewezen. Probeer zoveel mogelijk met de
groep te delen. Vooral als je ergens mee zit,
verdrietig bent of niet lekker voelt. Ook als je
ervoor schaamt of iets raar vindt.
Het is belangrijk dat we dit delen zodat we elkaar
kunnen helpen.
We zijn immers een team. Een hecht team is er
voor elkaar !
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ORGANISATIE

CONTACT GEGEVENS

BELANGRIJKE INFORMATIE
Elias Bou Assi:

Telefoon: +31 6 52305857
Email: ebouassi@corlaercollege.nl

Marjelle Buitink:

Telefoon: +31 6 38386284
Email: ebouassi@corlaercollege.nl

Corlaer College:

Telefoon 033 245 6434
Email: corlaer@corlaercollege.nl
Contactpersonen:
Ronald Schaefer 06-41798508
Bob Hofman 06-22796450
Siam-Care Foundation - Hoofdkantoor Siam-Care
66/43 Soi Khua Klay 1, Muban Thipnakorn Lad
Praw 80, Bangkok, 10310,
Phone number +66 (0) 2.530.5902
Fax number +66 (0) 2.935.5183 siamcare@siamcare.org
http://www.siamcare.org

Contactpersonen:

Jan-Peter Kelder (Mobile: 091-8844157)
Natasja Kelder (Mobile: 091-8844140)
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OPPERVLAKTE EN
WATEREN

LIGGING VAN

THAILAND

DE LIGGING
Thailand is een koninkrijk en onafhankelijke
monarchie in Zuidoost Azië. Thailand wordt
begrensd door Laos in het noordoosten,
Cambodja in het zuidoosten, Maleisië in het
zuiden, Myanmar in het noordwesten en de
Andamanse Zee in het zuidwesten. Ook ligt
Thailand aan de westelijke kant van de Golf van
Thailand. Thailand heeft tot 1949 Siam geheten.
Thailand heet in het echt Prathet Thai, dat
vertaald vrij land betekent. De hoofdstad van
Thailand is de miljoenenstad Bangkok.

Thailand heeft ongeveer een oppervlakte van
513.120 vierkante km. Thailand is ongeveer 12 keer
zo groot als Nederland. Op die 513.120 vierkante
km wonen in totaal 6,8 miljoen inwoners.
Van de 513.120 vierkante km is 0,4% water. Dit
komt vooral door de rivieren door heel Thailand.
Menam is de grootste en belangrijkste rivier in
Thailand, de rivier begint ergens in centraalThailand bij de samenvloeiing.
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BERGEN
BANGKOK

Het noorden van Thailand is uitgebreid bebost
met een geheel ander bostype dan de rest van
Thailand. Deze bossen worden voornamelijk
gevormd door bladverliezende bomen zoals de
teakboom. Het noorden heeft ook veel bergen,
waar de bergvolkeren hun verblijfplaats vinden.
De hoogste berg in Thailand is de Doi Inthanon
(2590 m). In dit gebied lopen vele riviertjes door
diepe valleien naar een centraal vruchtbaar
gebied.

Bangkok is de hoofdstad van thailand met
ongeveer 8 miljoen inwoners. Bangkok ligt in het
zuiden aan de kust. Bangkok is zelf een redelijk
rijke stad, Thailand is zelf economisch niet heel
groot maar trekken wel veel toeristen aan, en
Bangkok trekt een hoog aantal toeristen aan
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MUKDAHAN
FOTO'S

Mukdahan is een stad in Noordoost-Thailand.
Mukdahan is hoofdstad van de provincie
Mukdahan en het district Mukdahan. De stad
telde in 2000 bij de volkstelling 33.249 inwoners.
Mukdahan ligt aan de Mekong rivier tegenover
de Laotiaanse stad Savannakhet. Bij Mukdahan is
begin 2007 de tweede brug tussen Thailand en
Laos over de Mekong geopend.

De brug tussen Mukdahan & Savannekhet

Legenda
Bus
Vliegtuig
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GESCHIEDENIS

AYUTTHAYA-PERIODE

De geschiedenis van Thailand begint allemaal bij een
archeologische vindplaats in Ban Chiang, hier liggen
voorwerpen van nog 3600 v. Chr. Thailand werd verdeeld
in verschillende koninkrijken. Vroeger werd Thailand Siam
genoemd
Vanaf de 9e eeuw begon een Thai-volk
(afkomstig uit het Khmer-Rijk) Ayutthaya binnen
te trekken. Dit volk begon hun eigen steden op
te zetten, hun hoofdstad werd Ayutthaya. Door
veel oorlogen werd Ayutthaya steeds groter en
zo ontstond het Ayutthaya-rijk. Vele eeuwen
later veranderden Ayutthaya in de naam Siam,
hier hadden de Europeanen zich gevestigd. Dit
vond Siam niet leuk en hierdoor mochten ze voor
1,5 jaar geen contact hebben. Er kwam een eind
aan de Ayutthaya's toen Birma (Myanmar) in
1767 Siam aanviel en
veroverde.
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NIEUW-MODERNE TIJD

Toen Siam in opstand kwam tegen Birma
werden ze onafhankelijk van de Birmanen en
werd Siam een machtig koninkrijk en Thonburi
(heet nu Bangkok) werd de hoofdstad. Siam
moest zich beschermen tegen vijanden en ging
zich militair uitbreiden, ze bleken zo sterk dat ze
het Lao-rijk (nu Laos) veroverde.
Aan het eind van de 18e eeuw was Siam de
machtigste staat van Azië en Europa kreeg weer
interesse in Siam en Engeland tekende een
verdrag tussen Siam in 1826. Ook zorgde
Engeland ervoor dat Siam langzaam modern
werd. Siam was onafhankelijk, maar moest wel
stukken grond afstaan aan Europa, dit was
namelijk een afspraak die ze gemaakt hadden. In
1938 kwam Phibun aan de macht in Siam en één
jaar later veranderde hij de naam Siam in
Thailand (dit betekent het land van de vrije
mensen) Dit deed hij om het nationalisme te
versterken.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Thailand
een bondgenoot van Japan, toen het duidelijk
was dat ze verloren hadden sloot Thailand een
vredesverdrag met Engeland en Frankrijk. Ook
kreeg Thailand een goede band met Amerika: ze
handelde veel en als Amerika soldaten nodig
hadden zond Thailand hun eigen soldaten uit. In
1974 is Thailand een grondwettige monarchie
geworden. Dat Thailand een land werd met 1
leider.
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BEZIENSWAARDIGHEDEN
bangkok

Bangkok, bijna iedere reiziger komt wel een keer in zijn
leven in de thaise hoofdstad, het is een hotspot in zuidoost
azië waar vandaan je thailand maar ook de rest van zuid
oost azië kunt verkennen. Het is een chaotische drukke
stad waar ontzettend veel gebeurt. Maar een ding is zeker,
de stad is zo groot en er is zo ontzettend veel te doen dat
je zeker een aantal dagen nodig hebt om de stad echt te
beleven en de bezienswaardigheden bangkok te
ontdekken. of je nu voor het eerst naar bangkok gaat of je
er al een (paar) keer bent geweest, deze 10. dingen om te
doen in bangkok helpen je de verschillende kanten van
bangkok te leren kennen.

TEMPELS

Bangkok heeft een flink aantal boeddhistische
tempels, die men in Thailand ‘wat’ noemt. er zijn
verschillende “tempel-tours” te boeken.
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KONINKLIJK PALEIS
DRIJVENDE MARKT BANGKOK

Het koninklijk paleis van Bangkok heeft de naam
‘phra borom maha ratcha wang’. De bewoners
van dit imposante paleis waren de voormalige
koningen van Thailand uit de 18e eeuw. Binnen
de koninklijke muren bevindt zich ook de tempel
“way phra kaew”.

Drijvende markt\bangkok had vele kanalen die in
Thailand Khlong worden genoemd hierdoor had
Bangkok de bijnaam Venetië van het oosten.
Steeds meer van deze Khlong worden
dichtgegooid met beton zodat men er straten
kan bouwen. Vaak waren deze kanalen gevuld
met bomvolle bootjes waarin allerlei kleurige en
geurige producten worden aangeboden.
Gelukkig zijn er nog altijd een paar van deze
drijvende markten te vinden .Bijvoorbeeld net
buiten Bangkok is er de amphoe damnoen asuka
markt die zeer de moeite waard is.
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CHATUCHAMARKT
LUMPHINI PARK

De Chatuchakmarkt is de grootste markt van
Bangkok en misschien wel van de wereld. Op de
vele duizenden kramen van de markt vind je veel
lokale producten, kunst, levende dieren, boeken,
muziek en bloemen. Op zaterdag en zondag is
deze markt te bezoeken.

Dit park is in de jaren 20 aangelegd op koninklijk
terrijn. Toen behoorde dit gebied tot een van de
buitenwijken van Bangkok. Nu ligt het park in het
centrum van het zakelijke district zoals in vele
stadsparken, worden hier regelmatig muziek en
andere opvoeringen tentoongesteld.
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CENTRAL WORLD
UITGAAN
SLEVEN

CHINATOWN

Bangkok heeft voldoende winkelcentra aan te
bieden. Een van de grootste is centralworld.
Central word is een mega groot winkelcentrum in
Bangkok. Het gebouw telt 7 verdiepingen met
uiteenlopende winkels. In het complet zijn ook
bioscopen te vinden.

Bangkok kent een zeer gevarieerd
uitgaansleven. Vooral in de wijk patong zijn vele
go go bars te vinden.

De wijk Chinatown is eens druk bezochte
attractie in Bangkok. In de smalle straten van dit
gebied zijn veel kleine winkeltjes Chinese tempels
marktkramen, restaurants eetkraampjes
geneeskundige winkels en goud winkels. Het
trekt vele toeristen aan.
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VIMANMEKPALEIS

DREAMWORLD

Vimanmek palace is een voormalige koninklijk
paleis, wat compleet gemaakt is uit teakhout. Het
ligt in het dusit district vlakbij dusit zoo. het paleis
staat ook bekend als het grootste gehouden
teakhout herenhuis ter wereld.

Dreamworld is een attractiepark in Bangkok met
verschillende zones als dream world plaza, dream
tuinen, fantasy land en adventure land. Het bevat
verschillende achtbanen, spookhuizen
sprookjesthemaś en rafting attracties.
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BEZIENSWAARDIGHEDEN
mukdahan

NIGHT MARKET

VRIENDSCHAPSBRUG

Mukdahan (มุกดาหาร) Het is geen opwindende plek, maar er
is genoeg interesse om een ontspannende dag te vullen
en de sfeer is vriendelijk.
De tweede thais laotiaanse vriendschapsbrug is
een auto en spoorbrug over de rivier Mekong
tussen Thailand bij de stad Mukdahan en de
latioaanse stat kaysone phomvihane. De brug
heeft een lengte van 1600 meter en is erg geliefd
bij toeristen.

Night market is een nachtmarkt in Mukdahan
Thailand. Er is daar vanalles. Van muziek tot
streetfood.
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KLIMAAT
In Thailand is er een tropisch klimaat. Maar je kan Thailand
weer onderverdelen in drie klimaatzones. In het zuiden is
er een moessonklimaat en in het noorden ligt er een
tropisch savanneklimaat. En in enkele gebieden is er een
tropisch regenwoudklimaat.

Mensen die in het moessonklimaat leven hebben te
maken met een lange droge periode en een periode met
veel regenval. In het savanneklimaat zijn er droge winters
en zijn de zomers nat. En in het regenwoud klimaat is er
altijd sprake van regen.

In Thailand zijn er drie seizoenen:
Droge seizoen (november t/m maart)
Hete seizoen (maart t/m mei)
Regen seizoen (juni/oktober)

Wij vertrekken eind mei naar Thailand en komen begin
juni weer terug. Dus dat betekent dat wij in een overgang
zullen zitten tussen het hete seizoen en het regen seizoen.
De gemiddelde temperaturen zullen dan liggen tussen de
25 en 33 ℃.

De plaatsen die waar wij zullen verblijven in Thailand zijn:
Bangkok, Mukdahan en khao yai national park. Alle 3 de
plaatsen hebben een tropisch klimaat.
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Gem. zon Gem.
regen
uren
dagen
p/dag
p/maand

Gem.
temp.
van de
zee

Maand

Gem.
temp

Januari

31

9

3

28

Februari

32

9

3

28

Maart

33

8

4

29

April

34

8

7

29

Mei

33

7

17

29

Juni

32

6

18

29

Juli

31

6

17

29

Augustus

31

6

18

29

September

31

5
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29

Oktober

31

6

18

29

November

31

7

12

29

December

30

8

5

28
26

POLITIEK

RAADZAAL

POLITIEKE PERSONEN

De Thaise regering is gebaseerd op een Constitutionele
Monarchie. Dat houd in dat de er nog wel een monarchie
is, maar die heeft net als hier in Nederlands geen macht.
De democratie is vrij gelijkaardig is aan dat van het
Verenigd Koninkrijk, waar een premier dient als hoofd van
een parlementaire regering en de Thaise koning
functioneert als staatshoofd net als hier in Nederland.

Huidige premier:
Prayuth Chan-Ocha

Huidige koning:
Rama X
Wij moeten in Thailand
gele shirtjes dragen
omdat de troon
verwisseld gaat worden.
Je ziet hier wel gelijk dat
de overheid/koningshuis
vele invloed heeft op de
bevolking. Het land is
verder erg stabiel en er is
weinig corruptie.
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ECONOMIE

EXPORTEREN

De economie in Thailand is de laatste tijd alleen maar aan
het ontwikkelen. De prijzen in de supermarkten gaan de
laatste tijd omhoog en de werkloosheid blijft de laatste tijd
gelijk.
Thailand exporteert steeds meer producten dan
dat ze importeren. De economische vooruitzichten
in Thailand zien er goed uit. Ze zijn de laatste tijd
veel aan het ontwikkelen en het BBP (Bruto
Binnenlands product → prijzen van producten)
gaan de laatste tijd alleen maar omhoog. Dit is heel
gunstig voor de Thaise economie want ze maken
ook meer winst op de producten die ze exporteren.
Ze exporteren vooral heel veel rubber, plastic,
diamanten, vlees en zeevruchten. Zo maakt de
Thaise economie telkens nieuwe ontwikkelingen
door. De groei van het BBP komt voornamelijk
door de export, toerisme en verbeteringen van de
economie bij Thaise handelspartners.
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BNP

SNEL GROEIEND

De economie van Thailand is een gemiddelde economie.
De ontwikkelingen van de economie komt vrijwel door de
groei van de export en doordat de agrarische sector een
belangrijke rol gaat spelen.
De economie in Thailand is dus sterk aan het
ontwikkelen. De agrarische sector (landbouw ect.)
speelt door de ontwikkelingen nu een belangrijke
rol in de Thaise economie. De Thaise economie is
nu één van de snelst groeiende economieën in Azië
en de snelst groeiende economie in Zuid-oost Azië.

De BNP (Bruto Nationaal Product → totale waarde
van goederen/diensten in een jaar) is $395.588 mlj.
Ze staan op de 27e plaats van 175 landen, dus ze
hun bnp is heel erg hoog. Daarom is de koopkracht
per hoofd per jaar $17.090 en dit is best hoog in
vergelijking met andere landen uit Azië. Maar toch
is er altijd nog veel armoede in Thailand.
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VALUTA/GELD
De munteenheid in Thailand is de Thaise Baht, meestal
afgekort tot ‘฿’ of ‘THB’. In 1 baht zit 100 satang; er zijn
muntstukken van 25-satang en 50-satang en munten van
1฿, 2฿, 5฿ en 10฿. Nieuwere munten hebben zowel Thaise
als Arabische cijfers.

Je kunt betalen met het volgende papiergeld: 10฿ (bruin,
wordt niet meer uitgegeven), 20฿ (groen), 50฿ (blauw),
100฿ (rood), 500฿ (paars),1000฿ (beige)

De huidige wisselkoers
1 euro = 35.95 baht*
1 baht = 0.03 euro
100 baht = 2.78 euro
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GELD OPNEMEN/PINNEN IN THAILAND

Bij 99% van de Thaise winkels kun je niet betalen
met je pinpas
(m.u.v. van dure winkelcentra, restaurants etc.)
Wil je pinnen, zorg dan dat je bankpas is
openstaat voor ‘’wereld’’
Afhankelijk van je bank en bedrag worden er
transactiekosten in rekening gebracht (€ 5,00 tot ±
6,00 per opname).
Voor meer info over kosten zie:
https://https://wisselkoersvaluta.nl/bahtthailand.php/roepie-india.php

31

BEVOLKINGSSAMENSTELLING
In Thailand leven meer dan 69 miljoen mensen. Dat is vier
keer zoveel als in Nederland. Van al deze 69 miljoen
mensen is hier 90% van Thais. De grootste groep na de
Thaise zijn de Chinezen. Dit zijn dan vaak handelaars. In
Thailand wonen veel mensen deze zijn ongelijk verdeeld
over het land. De meeste mensen wonen in de steden.
Ook het Noorden is minder bewoont dan het zuiden. Het
verschil in Thailand zit niet echt in het geloof, maar meer
in de talen. In Thailand is 94% van alle mensen
(theravada)boeddhist. 4% van de Thaise zijn Islamitisch,
deze zijn vooral in het zuiden van Thailand te vinden. De
andere 2% zijn christenen, hindoes en moslims. Er is wel
verschil in taal. Iedereen in Thailand kan Thais. Maar in
sommige gebieden hebben ze nog een andere vorm. De
meest voorkomende zijn:
Phaasăa Thai, wordt in centraal-Thailand gesproken.
Phasa Isan, wordt in het noordoosten gesproken.
In het noorden spreken ze de Tai-taal. Dit is een verband
tussen Thais en de taal uit Laos.
Dambro, wordt in het zuiden gesproken.
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BANGKOK
MUKDAHAN

In Bangkok wonen meer dan 8 miljoen mensen.
Dit is hiermee ook de grootste stad in Thailand en
dit zal ook blijven groeien. Ongeveer 12,6% van alle
mensen in Thailand. In Thailand wonen niet alleen
Thaise, maar ook chinezen dit komt door de
geschiedenis van Thailand en er komen veel
immigranten naar toe.

In Mukdahan wonen meer dan 33 duizend
inwoners. Er is een brug gebouwd tussen
Mukdahan en Savannakhet (stad in Laos). De weg
van de brug gaat door naar Đà Nẵng. Dit is een
havenstad in Vietnam vanaf hier kunnen
goederen naar Mukdahan worden gebracht, want
rond Mukdahan wonen veel Vietnamezen.
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AFSPRAKEN

CULTUUR
De Thaise cultuur is heel anders dan de cultuur
die wij hebben hier in Nederland, het kan
bijvoorbeeld zijn dat de mensen op tijd komen
maar het kan ook zijn dat de mensen een uur of
langer zelfs te laat zijn. Ze hebben ook hele
andere geloven dan hier in Nederland. Daar
geloven meer mensen in boeddhisme dan het
christendom.

ETEN

In Thailand eten ze het meest curry, daar kan van
alles in zitten zoals:
rijst, kip, vis, kruiden, groente.
De mensen eten daar heel pittig met veel kruiden.
Maar je kan ook op straat gefrituurde insecten
halen, veel mensen die in Thailand zijn en bijna
alles durven te eten proberen het vaak.

34

NATIONAAL FEEST

Songkran is het traditionele nieuwjaarsfeest van
Thailand uit de Siamese tijd. Het feest wordt
gehouden van 13 tot 15 april. Dit feest wordt
gehouden omdat ze dan de Boeddha
respecteren. De huizen worden allemaal helemaal
schoongemaakt en op oude mensen wordt water
gegooid om hun respect te laten zien. De Thaise
mensen dragen hele mooie kleren en ze geven
veel festivals feesten en schoonheidsverkiezingen.
Iedereen maakt traditionele gerechten in huis.
Het belangrijkste van het feest is dat mensen
water op elkaar gooien met behulp van
bijvoorbeeld waterpistolen, emmers,
waterballonnen.

KLEDING

De mensen in Thailand respecteren het heel erg
als je kleding aan doet dat je knieën en schouders
bedekt. Omdat je dan respect toont naar hun
cultuur en geloven. De Thaise mensen zullen
nooit iets over je kleding zeggen omdat het een
heel verlegen volk is naar andere volken toe.
De mensen daar hebben 2 soorten kledingstijlen,
traditionele klederdracht en moderne kleding.
De traditionele klederdracht is de kleding die
vroeger in het oude Thailand werd gedragen. De
klederdracht was in 2 delen verdeeld, mensen die
aan het hof werkte droegen de traditionele
klederdracht en de mensen die niet aan het hof
werkte droegen de normale klederdracht.
Moderne kleding is hetzelfde als hier in Nederland
en de traditionele klederdracht bestaat uit een
sjerp en en saring of phasin
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KLEDING
BELEEFDHEID

In Thailand begroeten ze elkaar niet door elkaar
een hand te geven maar ze brengen beide
handen in de richting van het hoofd, ze noemen
deze begroeting de Wai. Je spreekt het uit als de
Waai.
De meeste mensen in Thailand zijn meestal heel
erg beleefd ze willen het liefst aan zoveel mogelijk
mensen laten zien wat hun bereiden in de
keuken en hoe het gaat.
Ze vinden het super leuk om te horen hoe het in
andere culturen gaat.
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BOEDDHISME

RELIGIE IN THAILAND

RELIGIE
Je hebt meerdere religies in Thailand. De meest
voorkomende is toch wel het Boeddhisme. De
Islam komt na het boeddhisme het meeste voor
en komt bij 4% van de bevolking voor, de
meerderheid van de Thaise moslims wonen in de
meest zuidelijke provincies in de buurt van de
Maleisische grens. Andere religies in Thailand zijn
het Hindoeïsme, het confucianisme, Taoïsme en
het Christendom. Deze religies komen het meest
voor bij de mensen in Bangkok. Dit komt omdat
hier multiculturele burgers wonen van Indiase,
Chinese, Japanse en Europese afkomst.

Ongeveer 95% van de bevolking in Thailand is
boeddhistisch, dit is de officiële godsdienst die
rond de 3de eeuw v.C. uit India overwijde. Thaise
mensen zijn bijgelovig en zeer respectvol
tegenover de religieuze overtuigingen van
anderen en zijn erg open in de richting van het
bespreken van hun boeddhistische waarden met
bezoekers. Er zijn veel boeddhistische tempels in
Thailand die je kunt bezoeken.
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BOEDDHISME
MEDITATIE

Hindoeïstische mensen hebben een aantal
gewoontes, zoals bijvoorbeeld:
- Het branden van wierook.
- Gebeden doen voor de boeddha.
- Het as van een dood mens wordt als het kan
uitgestrooid in de Ganges
- Rode stip op het midden van hun voorhoofd.
Heiligen plekken voor de hindoes zijn meestal
tempels, rivieren of bergen.
Hindoes kunnen in de tempel bidden of thuis bij
het huisaltaar. Iedere hindoe aanbidt een god.
Sommige hindoes aanbidden meerdere goden.
De beroemdste goden zijn: Shiva , Brahman en
Vishnu.
Vooral veel oudere hindoes eten vegetarisch
omdat alles wat leeft als heilig wordt beschouwd.
Melkproducten zoals melk, kaas en eieren worden
vaak wel gebruikt. Eieren worden vaak ook
beschouwd als een niet vegetarisch product.
Een van de belangrijkste toepassingen in het
Boeddhisme is meditatie, dat is een middel van
zelfreflectie om de oorzaken van individuele
wensen te identificeren en uiteindelijk degenen
die lijden te verlichten. Mensen kunnen
mediteren om verschillende redenen, zoals
bijvoorbeeld:
- Het verzachten van je pijn
- Het redden van je relatie
- Het helpt tegen depressie, stress en angst.
- Het verminderen van gedragsproblemen.
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THERAVADA BOEDDHISME

Wordt ook wel beschouwd als filosofie in plaats
van religie. Het is een Thais boeddhisme
doordrenkt met spirituele overtuigingen die
waarschijnlijk het gevolg zijn van aanhoudende
animistische en hindoeïstische overtuigingen van
heel vroeger. Veel Thaise huizen hebben een
‘geest huis’ voor de deur, waar offers gedaan
worden om geesten te kalmeren die anders
misschien hun huizen of werkplek innemen.
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