India 2019
Sinds 2008 is India een van de landen die bezocht wordt tijdens de stages met Stichting Global Exploration. Na
een lange vlucht komen jullie aan in Delhi waarna jullie meteen met de trein doorreizen naar Haridwar en
Rishkesh, twee belangrijke steden in de hindoeïstische cultuur gelegen aan de heilige rivier de Ganges. Jullie
brengen een bezoek aan een middelbare school en leren over de verschillende religies in India. In de tweede
week reizen jullie naar Delhi, een stad met zo’n 19 miljoen inwoners, en komen jullie meer te weten over de
Indiase cultuur en de grote verschillen in het land. Na een bezoek aan een internationale school gaan jullie naar
de Village of Hope. Van de drukke smalle straatjes in oud-Delhi komen jullie daarna tot rust in de tuinen van de
Taj Mahal. Een week vol met verschillende indrukken. De laatste week bezoeken jullie Jaipur (= de roze stad).
Jullie bezoeken Prayas foundation, een middelbare school en maken verschillende culturele uitstapjes. Na drie
weken reizen jullie uiteindelijk weer met een koffer vol nieuwe ervaringen via Delhi naar huis.

Haridwar & Rishikesh
Na een treinreis van zo’n 8 uur worden jullie verwelkomd op de
Bharat Lok Sewa Sansthan school. Een overheidsschool waar jullie
in contact komen met middelbare en basisschoolleerlingen.
Handen uit de mouwen steken en culturele uitwisseling staan hier
centraal. Ook bezoeken jullie een aantal hindoeïstische ceremonies
aan de heilige rivier de Ganges waar jullie meer te weten komen
over de verschillende religies die een enorm belangrijke rol spelen
Delhi
in de Indiase cultuur.
In Delhi leren jullie over de grote verschillen in het land. In de
Village of Hope, een leprakolonie, maken jullie kennis met de
gezinnen die hier wonen. Samen Engelse les geven, een medisch
consult bijwonen en huizen opknappen van de gezinnen komen
gedurende jullie bezoek allemaal voorbij. Na 3 dagen in de VOH
bezoeken jullie een internationale school. Hier staat vooral de
interculturele uitwisseling centraal.

Jaipur
Voordat jullie met de bus naar Jaipur reizen, maken jullie eerst een stop
in Agra waar de Taj Mahal wordt bezocht. Na een dagje sightseeing
reizen jullie door naar Jaipur. Hier komen jullie in contact met Prayas
foundation, een organisatie die zich inzet voor fysieke en mentaal
gehandicapte kinderen in de slums van Jaipur. Na een dag of twee hier
te vertoeven, bezoeken jullie de Machwa Johotwara Middle School en
staan er nog een aantal culturele uitstapjes op het programma.

