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                          Inleiding 

Wij hebben gekozen voor de reis door Zuidoost-Azië omdat we het interessant 

vinden en we er zelf ook meer over willen weten. We gaan u verschillende 

dingen laten zien over de landen in Zuidoost-Azië. We gaan u ook tips geven 

over de bezienswaardigheden waar u naar toe MOET gaan als u in Zuidoost-

Azië bent. We laten u ook een kijkje nemen in het leven van verschillende 

mensen: de rijken en de armen. En tot slot komen we aan op het mooiste 

strand van heel Zuidoost-Azië. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Godsdiensten 
In dit deel laten wij u kennis maken met de godsdiensten van Zuidoost-Azië.             Zuidoost-

Azië heeft vier hele belangrijke godsdiensten: 

De islam, het boeddhisme, het hindoeïsme en het christendom. 

De islam: Zuidoost-Azië heeft meer dan 230 miljoen islamitische inwoners. Vanuit Arabische 

landen zijn: Indonesië, Maleisië, het Zuidelijkste puntje van Thailand en Brunei islamitische 

landen waarvan het geloof is doorgegeven. In de islamitische landen van Zuidoost-Azië kan 

je gemakkelijk zien dat er moslims leven. Dat komt namelijk door de inrichting en het 

gedrag: moskeeën, de kleding (hoofddoek, en kleding tot onder de knie), tijdens de 

gebedstijden is het best leeg op straat en het eten is overal halal. 

 

Het boeddhisme: het boeddhisme is uit drie verschillende landen doorgegeven: India, Sri 

Lanka en China. Een bijzondere traditie is bijvoorbeeld: de Loi Krathong festival, dat is een 

heel groot lichtjes feest. Loi Krathong wordt gevierd op 19 november, de datum kan soms 

afwijken. Hetzelfde feest vieren ze ook in India, daar heet het Divali en wordt het gevierd op 

4 november. Deze datum kan ook afwijken. In het boeddhisme dragen ze ook bijzondere 

kleren, namelijk een oranje doek gewikkeld over het lichaam (Alleen mannelijke priesters 

dragen dit). 

 

Het hindoeïsme: Het hindoeïsme is door 1 land doorgegeven namelijk Maleisië. Twee 

belangrijke feest zijn Divali en holifeest die worden gevierd door de hindoes. Zoals u kunt 

lezen hebben het boeddhisme en het hindoeïsme een feest gemeen, namelijk het Divali. 

Tijdens het Divali feest geven hindoes kaarten met wensen aan elkaar. En bij het Holifeest 

wordt er met kleurenpoeder gegooid om de lente te vieren. Dit feest wordt twee dagen lang 

gevierd. 

 

Het christendom: Het christendom is doorgegeven door Spanje aan 2 landen: Oost-Timor en 

Filipijnen. De christenen geloven in 1 god. Iedere zondag gaan ze naar de kerk, omdat Jesus 

op zondag opstond van zijn dood. Ook worden er belangerijke feestdagen gevierd zoals 

kerst. Tijdens kerst vieren ze de geboorte van Jesus. 

 

 

 

 

 



               Bezienswaardigheden 

 
De top 3 mooiste bezienswaardigheden: 
 

1.Borobudur: De Borobudur staat in Indonesië, het is een tempel van het boeddhisme. De 

tempel was eeuwenlang verborgen onder as en begroeiing. Er is een restauratie geweest 

van 1907 tot 1911. 72 stapa's zijn beschadigd tijdens een ontploffing van twee bommen op 

21 januari 1985. 

2.Angkor Wat: Angkor Wat staat in Cambodja, dit is het grootste religieuze monument ter 

wereld. Het is wel 162,6 hectare. De tempel staat zelfs om de vlag van Cambodja omdat het 

zo belangrijk is. Dit tempel is ook boeddhistisch. 

3.Tempelstad Sukhothai: Tempelstad Sukhothai staat in Thailand. Sukhothai heeft een 

nieuwe en oude deel. De nieuwe deel gebruiken de bezoekers meestal om te overnachten 

terwijl het oudere deel het meest wordt bezocht door de toeristen. 

  

 

 

 

       Angkor wat                             tempelstad sukothai                               borobudur                   

 

 

 

 

 



                  Ontwikkelingspeil 

 

Ontwikkelingspeil is verschillen tussen rijke en arme landen. In Zuidoost-Azië 

heb je 3 verschillende ontwikkelingspeil: 

• Rijke landen: 2 landen springen er bovenuit en dit zijn Singapore en 

Brunei. Deze twee landen steken met gemiddeld $ 89.937,5 met kop en 

schouder boven alle landen uit van Azië. (Behalve boven Qatar want dat 

het rijkste land ter wereld). Maar het grappige is ook dat Singapore en 

Brunei de kleinste landenzijn van Zuidoost-Azië. Nog een leuk weetje: 

Singapore wordt ook wel het land van de toekomst genoemd. 

 

• Groeilanden: Andere landen bleven achter Singapore en Brunei. Tijdens 

de afgelopen jaren zijn de welvaart van verschillende landen veel 

toegenomen. Veel mensen willen beleggen in groeilanden. Omdat er 

minder grondstoffen zijn, zoeken de inwoners daar een andere manier 

om geld te verdienen. Dat is technologie, daarom zijn ze zich gaan 

specialiseren in de beleggingsplatformen en zijn ze er heel goed in 

geworden. 

 

• Achterblijvers: Het armste land van Zuidoost-Azië is Myanmar. De reden 

van de armoede is gelinkt aan de landbouw. Veel mensen in Myanmar 

hebben een stuk grond waar ze eten verbouwen. De grond heeft vaak 

een oppervlakte van minder dan twee hectare. En omdat de 

voedselprijzen schommelen, is er weinig te verdienen. Een andere reden 

is de droogte in het midden van het land:  

           droogte---> geen water---> geen landbouw---> geen inkomen. 

 

 

                

                



              Het einde van de reis 

 

 

Dit is een strand in Maleisië. Dit strand heeft niet echt een naam, maar het ligt aan de Perhentian 

Islands. Als je aan het strand zit heb je een heel mooi uitzicht op een jungle-berg zoals we dan 

noemen.                                                                                                                                                                     

Dit is zo'n jungle-berg. 

Deze stranden zijn heel populair bij schildpadden, want hier kunnen ze namelijk hun eitjes leggen. 

Ook onderwater is het er heel mooi, zo heb ze er mooie vissen en ook hele mooie koraalriffen. Je 

kan er uiteraard duiken, dus dit is echt een aanrader. 

 

 

 

 

 

 

 

 


