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1 a 
 

CHANN 
 
Een student die van zijn ouders kan en mag verder 
studeren na het middelbaar. Hij staat nu voor een 
keuze. 
 

Chann kan meteen aan de slag in de toeristische 
sector. Die sector biedt veel werkzekerheid en Chann 
zal dus snel heel wat geld kunnen verdienen. 
 

De andere optie is dat hij verder gaat studeren. Hij 
zou graag politieke wetenschappen doen, want hij wil 
iets kunnen bijdragen of veranderen in het land. Het 
nadeel is dat deze studie minder werkzekerheid 
biedt. 

 

1 b 
 

NITA 
 
Een studente die mag verder studeren, maar 
waarvan het jongere broertje ziek is. Het gezin heeft 
het niet breed. 
 

Tot nu toe lukte het goed om voor iedereen te 
zorgen, maar met de kosten voor het zieke broertje 
en de studie van de student kan dat veranderen. 
 

Nita mag verder studeren en zo haar toekomst op 
lange termijn veilig stellen. Dan zal het gezin de 
komende tijd wel wat kosten moeten drukken zoals 
de uitgaven voor voedsel. 
 

Nita kan ook aan de slag in de toeristische sector en 
zo voor een hoger gezinsinkomen. Maar dan is ze op 
lange termijn misschien minder goed af. 

2 a 
 

DAVUTH 
 
Papa van een gezin met vijf kinderen. Ze kunnen 
momenteel allemaal naar school gaan. Toch heeft het 
gezin het niet breed. 
 

Onlangs hebben de ouders gezien dat bedelende 
meisjes vrij veel succes bij de toeristen hebben. Hun 
jongste kind is een meisje van 8 jaar. Ze zouden haar 
van school kunnen halen om te bedelen bij de 
toeristen zodat er meer geld binnenkomt. In dat geval 
leert ze niet lezen en schrijven, wat later de kans op 
een job verkleint.  

 

2 b 
 

SOKHOM 
 
Mama die chronisch ziek is. Het gezin wordt 
onderhouden dankzij de landbouw, maar met de 
ziekte weet Sokhom niet of zij nog lang op het land 
kan meewerken. 
 

Alle kinderen gaan momenteel naar school, behalve 
de jongste zoon van 8. Binnenkort zullen de ouders 
wel hulp nodig hebben op het land. 
Ofwel halen ze de oudste en sterkste zoon van school, 
alhoewel die ook goed bezig is met zijn studies. 
Ofwel houden ze de jongste thuis om te werken. Die 
kan nu nog niet zo veel doen, maar die kunnen ze wel 
alles leren. Zo moeten ze niet onnodig schoolgeld 
betalen. 

 



3 a 
 

VITHARA 

 
Eigenaar van een nieuw hotel in het dorp. 
 

De eigenaar moet op zoek naar werkkrachten. Hij is 
echter niet zo geïnteresseerd in oudere mensen, want 
die zijn minder aantrekkelijk en werken ook trager. 
De eigenaar wil vooral jonge mensen aantrekken om 
in het hotel te komen werken. Hoe kan hij hen 
overtuigen van een interessante toekomst bij hem? 

3 b 
 

KHEMERA 
 
Burgemeester van de stad. Hij staat heel positief 
tegenover de opkomst van het toerisme van de 
afgelopen jaren. Hij ziet het als zijn persoonlijke 
verdienste.  
 

Burgemeester Khemera maakt zich dan ook graag 
sterk dat het toerisme veel goeds zal brengen. 
Verhoogde lonen, meer werkzekerheid en verbeterde 
infrastructuur zijn de dingen die hij vaak aanhaalt. 
 

Niet iedereen is hier echter blij mee. Sommigen 
klagen over de ongelijke verdeling van de inkomsten 
bijvoorbeeld. Hoe houdt de burgemeester de hele 
bevolking tevreden, zonder daarbij het toerisme te 
erg in te perken? 

4 a 
 

MAKARA 
 
Journaliste van een nationale krant die bedenkingen 
heeft bij de opkomst van het toerisme. Is het wel een 
positief verhaal zoals de politiek graag vertelt? 
 

Makara komt in de stad om onderzoek te doen. Ze wil 
graag luisteren naar ervaringen van verschillende 
partijen om zo een goed idee van de voor- en nadelen 
te krijgen. 
 

Het is wel moeilijk voor de journaliste om een 
evenwichtig beeld te krijgen. De armere bevolking is 
vaak minder geletterd bijvoorbeeld, terwijl de rijkere 
mensen wel staan te springen om iets te vertellen. 

 

4 b 
 

DOMINIQUE 
 
Een toerist, zelf een jonge Europese student, die 
nieuwsgierig is naar de lokale bevolking achter het 
mooie beeld dat de toeristische organisaties graag 
afschilderen. 
 

De reisorganisatie heeft echter afgeraden om contact 
met de bevolking te zoeken en zelf kan hij niet goed 
inschatten wat hij kan doen aangezien hij de cultuur 
niet goed kent. Hij weet bijvoorbeeld niet of het oké 
is om vreemden aan te spreken, of om in het donker 
alleen op straat te zijn. Hoe pakt hij dit aan? 

5 a 
 

PHARY 
 
Een gids die elke week een nieuwe lading toeristen 
ontvangt. 
 

Phary moet beslissen hoe ze de stad wil voorstellen. 
Ze kan vooral de positieve kanten laten zien en de 
toeristen dus tevreden stellen, of eerlijk zijn en ook 
de negatieve kanten benoemen met ook de negatieve 
gevolgen van de toeristen zelf dus. 
 

De gids moet er echter ook aan denken dat mond-tot-
mond reclame erg belangrijk is. Tevreden toeristen 
wil zeggen dat ze deze plek ook aan andere mensen 
gaan aanbevelen, wat dus voor meer inkomsten in de 
stad zorgt. Ontevreden toeristen wil zeggen dat hun 
aantal na een tijd misschien afneemt. 

5 b 
 

PONLOK 
 
Een leerkracht die laatstejaars studenten begeleidt 
bij hun studiekeuze. 
 

De leerkracht is echter niet zo enthousiast over de 
opkomst van het toerisme. Hij heeft veel ongelijkheid 
gezien en wil niet dat de studenten daarin 
terechtkomen. 
 

Maar kan en mag de leerkracht zijn mening laten 
blijken aan de studenten? 

 


