
 India 
 Meer dan een miljard mensen, 
 ontdek het veelzijdige India 

 Nergens ter wereld vind je zoveel natuurlijke contrasten: 
 zinderende woestijnen in Rajasthan, tropische wouden in Kerala, 
 7000 m hoge Himalaya-pieken in Ladakh, weids meanderende 
 rivierdelta’s in Bihar, hagelwitte zandstranden in Goa,… Op 
 cultureel vlak wordt India gedomineerd door drie 
 wereldgodsdiensten: hindoeïsme, boeddhisme en islam. Niet alleen 
 het eeuwenoude erfgoed is wereldberoemd, maar ook de Indiase 
 keuken, de muziek en de Bollywood films kennen een grote 
 populariteit. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Je moet erop voorbereid zijn om terecht te komen in andere 
 levensomstandigheden dan wat je gewoon bent. Sommige 
 gastfamilies beschikken niet over alle moderne voorzieningen en 
 comfort die je gewoon bent. Denk hierbij aan vaatwassers, 
 wasmachines, microgolfovens enz. Maar je zal altijd kunnen 
 rekenen op overvloedige liefde, gastvrijheid en warmte. 

 Hoofdstad  : New Delhi 
 Talen  : Hindi & Engels 
 Munt  : Indiase roepie 

 Bevolking  : 
 1,3 miljard 

 Oppervlakte  : 
 3 287 263 km² 
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 School 
 Je kan tijdens het middelbaar terecht op een middelbare school. AFS 
 India heeft ook een universiteitsprogramma voor gap year studenten 
 en (jong)volwassenen. Het schooljaar loopt van juli tot mei of juni. 
 De lessen duren heel de dag en de studenten nemen ook deel aan 
 naschoolse activiteiten. AFS India kiest een richting voor jou, 
 afhankelijk van je vorige schoolparcours en resultaten. Je moet 
 regelmatig lessen volgen en examens meedoen. Studies worden zeer 
 ernstig genomen in India en er heerst een grote competitiviteit tussen 
 studenten. 

 Taal 
 In India zijn er maar liefst 398 talen, maar geen enkele taal wordt 
 overal gesproken. Hindi wordt door de meeste Noord-Indiërs 
 gesproken, maar zelden door Zuid-Indiërs. Zij spreken Tamil, Telugu of 
 Malayalam. Toch zijn Hindi en Engels de officiële talen en daarnaast 
 zijn twintig andere talen erkend als nationale taal.  Je moet een goede 
 kennis Engels hebben en we raden je aan om wat basiskennis van Hindi 
 te hebben. 

 Eten 
 Indiërs houden van eten, op eender welke plaats en op elk moment van 

 de dag. Maaltijden zijn een familieaangelegenheid of een sociale 

 aangelegenheid. Traditioneel eten Indiërs met hun rechterhand, 

 aangezien het linkerhand als onrein beschouwd wordt en dus onder 

 tafel gehouden wordt. 

 Vereiste leeftijd 
 15j en 6m - 17j en 6m | 
 18 - 25j | 
 18 - 35j 

 Duurtijd 
 Trimester of 
 schooljaar | 
 4 - 24 weken 

 Programmatypes 
 Middelbare school, 
 universiteit, stage 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de mogelijkheden 
 voor jou 
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