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Leerling informatie 

Inleiding 

Vandaag is het zover.. jullie reisgidsen worden afgemaakt en morgen 

kunnen ze in de winkels liggen voor een ieder die besluit naar China te 

reizen! 

 

Kern 

Jullie hebben gemerkt wat voor religie er is bij de Dais. Ga hiernaar verder 

op zoek. Deze informatie mogen jullie in je reisgids verwerken.  

 

Hier staan de vragen die jullie in je reisgids moeten gaan beantwoorden:  

 

 Welke religie is er bij de Dai-bevolking? 

 Zijn er ook Christenen bij de Dai-bevolking? 

Let erop dat jullie nog even kritisch naar jullie reisgids kijken. Vandaag 

moet hij af, dus zorg ervoor dat jullie reisgids er mooi uit ziet. 

Afsluiting 

Dit waren alweer de lessen over de Dais. Wat heb je ervan geleerd? Is er 

nog iets wat je zou willen vragen aan een Dai? Of heb je misschien iets 

wat je graag aan ze zou willen vertellen? Bespreek het met elkaar in de 

klas. 

 

 

 

  



Wat gaan jullie vandaag doen? 

 

 

 

Wat moet er in jullie reisgids komen? 

 Welke religie is er bij de Dai bevolking? 

 Zijn er Christenen bij de Dai bevolking? 

 Aan het eind van deze les presenteren jullie je reisgids! Zorg dat 

deze er goed en mooi uitziet! 

 

Hoe ga je aan het werk? 

 Werk samen!  

 Werk netjes! 

 Lees eerst goed de informatie!  

 Zorg ervoor dat je je werk goed opslaat op de computer!  

 Denk samen na over de taakverdeling!  



Informatie over de Dai bevolking 

 

Boeddhisme 

Al vanaf de zesde tot achtste eeuw kwam het zuidelijke boeddhisme onder de Dai bevolking. Dit 

beïnvloed hun hele leven, van politiek tot economie, van cultuur tot kunst. De Dais geloven dat ze, 

wanneer ze goed leven, herboren worden in een hogere sociale positie. Als dit niet het geval is en ze 

leven goddeloos, komen ze terug als gedegradeerde dieren.  

Het goede leven moet men bereiken. Daarom brengen ze eerbetoon aan de geesten, die hen goed 

behandeld hebben en ze vragen daarmee of de geesten de nakomelingen willen zegenen. Tijdens 

deze vorm van eerbetoon worden er offers gebracht naar de geesten en is het dorp hermetisch 

afgesloten van de wereld. Geen enkele buitenstaander mag dit ritueel bijwonen, zelfs geen monnik 

of iemand uit de elite klasse! 

De Dais hebben overal waar zij wonen een boeddhistische 

tempel. Deze tempel bestaat uit een belangrijke hal, een 

priesterlijke verblijfsplaats en een opslag plaats voor 

geschriften. De belangrijkste tempel staat in het gebied 

Xishuangbanna.  

Belangrijke religieuze offers brengen de Dais aan: de berg, 

de rivier, de boom, de steen (deze steen staat in het 

midden van elk dorp en deze mag door niemand worden 

aangeraakt), de voorouders en de goddelijkheid van het 

dorp . 

Christendom  

In de late 19e eeuw werd het christendom in Xishuangbanna gepredikt door de Amerikaanse 

zendelingen. Er werden drie kerken gebouwd, maar helaas werden door de culturele revolutie de 

diensten gestaakt. Vanaf 1980 werden de diensten weer opnieuw gestart.  

Volgens infoMekong zijn er twee tot drieduizend Dais wereldwijd. Het Daise nieuwe testament werd 

in 1933 gedrukt. De Dais zelf waren al bekend met het fenomeen vergeving en de monotheïstische 

godsdienst. Ze hadden zelfs het verhaal van een komende verlosser. Een evangelist noemde dat er 

een grote opening was onder de Dais voor de verkondiging van het evangelie. 
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