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Beste lezers,

Welkom bij de internetatlas van world, eBook Edition. We zijn
blij dat je dit boek hebt gedownload en we hopen dat het je
helpt informatie te vinden over landen van de wereld. Het
grootste deel van deze informatie is gebaseerd op betrouwbare
bronnen van de Amerikaanse overheid. Ons doel was om de
belangrijkste gegevens voor te bereiden, te organiseren en aan u
aan te bieden. We hebben ons best gedaan om het bestand van
dit boek zo klein mogelijk te maken, omdat we weten dat de
hoeveelheid geheugen van uw apparaat mogelijk zeer beperkt
is. En nog een ding: een deel van dit boek is automatisch
vertaald, dus de vertaling is mogelijk niet correct. We werken
nu aan een betere vertaling. 

Bedankt voor het gebruik van dit e-boek. 
Met vriendelijke groeten 
iWorldAtlas 

Belangrijke tips:

1) Sommige tekst in dit boek is actief. Raak het aan om snel
naar een andere pagina in dit boek te gaan. 
2) Tik op een kaart om deze te vergroten (indien mogelijk).

Web: www.iWorldAtlas.com 
Hoofdgegevens en kaartbronnen: CIA 
Cover - foto's van de aarde and Space: NASA 
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Europa: Albanië, Andorra, Oostenrijk, Wit-Rusland,
België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië,
Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Faeröer,
Finland, Frankrijk, Duitsland, Gibraltar, Griekenland,
Hongarije, IJsland, Ierland, Man, Italië, Jersey, Kosovo,
Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg,
Macedonië, Malta, Moldavië, Nederland, Noorwegen,
Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië,
Spanje, Zweden, Zwitserland, Oekraïne, Groot-
Brittannië
Azië: Afghanistan, Armenië, Azerbeidzjan, Bahrein,
Bangladesh, Bhutan, Brunei, Myanmar, Cambodja,
Volksrepubliek China, Georgië, Hongkong, India,
Indonesië, Iran, Irak, Israël, Japan, Jordanië,
Kazachstan, Noord-Korea, Zuid-Korea, Koeweit,
Kirgizië, Laos, Libanon, Macau, Maleisië, Maldiven,
Mauritius, Mongolië, Nepal, Oman, Pakistan, Filipijnen,
Qatar, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Sri Lanka,
Syrië, Taiwan, Tadzjikistan, Thailand, Oost-Timor,
Turkije, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten,
Oezbekistan, Vietnam, Jemen
Australië & Oceanië: Amerikaans-Samoa, Australië,
Cookeilanden, Fiji, Frans-Polynesië, Guam, Kiribati,
Marshalleilanden, Micronesia, Nauru, Nieuw-Caledonië,
Nieuw-Zeeland, Niue, Noordelijke Marianen, Palau,
Papoea-Nieuw-Guinea, Samoa, Salomonseilanden,
Tonga, Tuvalu, Vanuatu
Afrika: Algerije, Angola, Benin, Botswana, Burkina



Faso, Burundi, Kameroen, Kaapverdië, Centraal-
Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Comoren, Congo-
Kinshasa, Congo-Brazzaville, Ivoorkust, Djibouti,
Egypte, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Ethiopië, Gabon,
Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Kenia, Lesotho,
Liberia, Libië, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritanië,
Marokko, Mozambique, Namibië, Niger, Nigeria,
Rwanda, Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha,
Sao Tomé en Principe, Senegal, Seychellen, Sierra
Leone, Somalië, Zuid-Afrika, Soedan, Swaziland,
Tanzania, Togo, Tunesië, Oeganda, Zambia, Zimbabwe
Noord-Amerika: Bermuda, Canada, Groenland,
Mexico, Saint-Pierre en Miquelon, Verenigde Staten
Centraal-Amerika: Anguilla, Antigua en Barbuda,
Aruba, Bahama's, Barbados, Belize, Britse
Maagdeneilanden, Kaaimaneilanden, Costa Rica, Cuba,
Curaçao, Dominica, Dominicaanse Republiek, El
Salvador, Grenada, Guatemala, Haïti, Honduras,
Jamaica, Montserrat (eiland), Nicaragua, Panama,
Puerto Rico, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint
Vincent en de Grenadines, Trinidad en Tobago, Turks-
en Caicoseilanden, Amerikaanse Maagdeneilanden
Zuid-Amerika: Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili,
Colombia, Ecuador, Falklandeilanden, Guyana,
Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela

Wereldkaart





Landen

Afghanistan

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Afghanistan. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Afghanistan.
Maar laten we beginnen met de vlag van Afghanistan hier:
 

Afghanistan - Overzicht:
Wat moet je weten over Afghanistan? Laten we beginnen

met dit: Ahmad Shah Durrani verenigde de Pashtun-stammen en
stichtte Afghanistan in 1747. Het land diende als een buffer
tussen de Britse en Russische rijken totdat het onafhankelijk
werd van de fictieve Britse controle in 1919. Een kort
experiment in democratie eindigde in een staatsgreep van 1973
en een communist uit 1978 tegencoup. De Sovjet-Unie viel in
1979 binnen om het wankelende Afghaanse communistische
regime te ondersteunen door een lange en verwoestende oorlog
aan te vallen. De USSR trok zich in 1989 terug onder
meedogenloze druk van internationaal gesteunde anti-



communistische moedjahidin rebellen. Een reeks van
daaropvolgende burgeroorlogen leidde tot de val van Kabul in
1996 tot de Taliban, een door de harde lijn door Pakistan
gesteunde beweging die in 1994 ontstond om de burgeroorlog
en anarchie van het land te beëindigen. Na de terroristische
aanslagen van 11 september 2001 heeft een Amerikaanse
geallieerde en de anti-Taliban militaire actie van de Noordelijke
Alliantie bracht de Taliban ten val voor het beschermen van
Usama BIN Ladin. Een VN-gesponsorde Bonn-conferentie in
2001 heeft een proces voor politieke wederopbouw opgezet,
waaronder de goedkeuring van een nieuwe grondwet, een
presidentsverkiezing in 2004 en de Nationale Assemblee
verkiezingen in 2005. In december 2004 werd Hamid Karzai
de eerste democratisch gekozen president van Afghanistan , en
de Nationale Assemblee werd de volgende december
ingehuldigd. Karzai werd herkozen in augustus 2009 voor een
tweede termijn. De presidentsverkiezingen van 2014 waren de
eerste in het land met een afvloeiingsronde, die de top twee
stem-getters uit de eerste ronde, Abdullah Abdullah en Ashraf
Ghani bevatte. Gedurende de zomer van 2014 betwistten hun
campagnes de resultaten en verhandelde beschuldigingen van
fraude, leidend tot een door de VS geleide diplomatieke
interventie die een volledige stemcontrole en politieke
onderhandelingen tussen de twee kampen omvatte. In
september 2014 kwamen Ghani en Abdullah overeen om de
regering van nationale eenheid te vormen, met Ghani die werd
ingehuldigd als president en Abdullah verheven tot de nieuw
gecreëerde functie van chief executive officer. De dag na de



inauguratie ondertekende de Ghani-regering de Amerikaans-
Afghaanse bilaterale veiligheidsovereenkomst en de NAVO-
status van strijdkrachten-overeenkomst, die de rechtsgrondslag
vormen voor de internationale militaire aanwezigheid van na
2014 in Afghanistan. Ondanks de verworvenheden om een 
stabiele centrale regering op te bouwen, blijft de Taliban een
serieuze uitdaging voor de Afghaanse regering in bijna elke
provincie. De Taliban beschouwen zichzelf nog steeds als de
rechtmatige regering van Afghanistan, en het blijft een bekwame
en zelfverzekerde opstandige kracht ondanks het feit dat de
laatste twee spirituele leiders werden gedood; het blijft
verklaren dat het pas na de aftocht van buitenlandse militairen
een vredesovereenkomst met Kabul zal sluiten.

Geografie van Afghanistan

Waar op de wereld is Afghanistan?
De locatie van dit land is Zuid-Azië, ten noorden en ten westen
van Pakistan, ten oosten van Iran. Het totale gebied van
Afghanistan is 652,230 km2, waarvan 652,230 km2 land is.
Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van het
land beschrijven? Op deze manier: meestal ruige bergen; vlaktes
in het noorden en zuidwesten. Het laagste punt van Afghanistan
is Amu Darya 258 m, het hoogste punt Noshak 7.492 m. En
het klimaat is dor tot semi-aride; koude winters en hete



zomers,.

Inwoners van Afghanistan
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Afghanistan

wonen. Het nummer is: 34,124,811 (7/2017 schatting). Er
wonen dus vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Pashtun,
Tadzjiek, Hazara, Oezbeeks, andere (inclusief kleinere aantallen
Baloch, Turkmen, Nuristani, Pamiri, Arab, Gujar, Brahui,
Qizilbash, Aimaq, Pashai en Kyrghyz). Wat zijn de talen in
Afghanistan? Afghaans Perzisch of Dari (officieel) 80% (Dari
functioneert als de lingua franca), Pashto (officieel) 47%,
Oezbeeks 11%, Engels 5%, Turkmen 2%, Urdu 2%, Pashayi
1%, Nuristani 1%, Arabisch 1%, Balochi, Shughni, Pamiri,
Hindi, Russisch, Duitse, Franse. En de religies: moslim 99,7%
(Sunni 84,7 - 89,7%, Shia 10 - 15%), andere 0,3% (2009
est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 18.8 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 51.7
jaar. Waar wonen de mensen in Afghanistan? Hier: Populaties
hebben de neiging om te clusteren in de uitlopers en periferie
van de ruige Hindu Kush bereik; kleinere groepen zijn te vinden
in veel van de binnenlandse valleien van het land; over het
algemeen is het oosten dichter bevolkt, terwijl het zuiden
dunbevolkt is. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Afghanistan zijn: Kabul (hoofdstad) 4,635 miljoen (2015).

Overheid en economie van Afghanistan
De hoofdstad van Afghanistan is Kabul en het



overheidstype presidentiële islamitische republiek. Laten we
eens kijken naar de administratieve afdelingen - 34 provincies
(welayat, singular - welayat); Badakhshan, Badghis, Baghlan,
Balkh, Bamyan, Daykundi, Farah, Faryab, Ghazni, Ghor,
Helmand, Herat, Jowzjan, Kabul, Kandahar, Kapisa, Khost,
Kunar, Kunduz, Laghman, Logar, Nangarhar, Nimroz,
Nuristan, Paktika, Paktiya, Panjshir, Parwan, Samangan, Sar-e
Pul, Takhar, Uruzgan, Wardak, Zabul. Met betrekking tot de
economie van Afghanistan zijn belangrijke industriële producten
kleinschalige productie van bakstenen, textiel, zeep, meubels,
schoenen, kunstmest, kleding, voedselproducten, niet-
alcoholische dranken, mineraalwater, cement; handgeweven
tapijten; aardgas, steenkool, coppe. Belangrijke
landbouwproducten zijn opium, tarwe, fruit, noten; wol,
schapenvlees, schapenvachten, lamsvachten, papavers. De
belangrijkste exportgoederen zijn opium, fruit en noten,
handgeweven tapijten, wol, katoen, huiden en vachten,
kostbare en halfedelstenen edelstenen en de belangrijkste
exportpartners zijn Pakistan 46,6%, India 37,6% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines en ander kapitaal
goederen, voedsel, textiel, aardolieproducten en de
belangrijkste importpartners zijn Iran 19,3%, Pakistan 18,3%,
China 16,7%, Kazachstan 9,5%, Oezbekistan 6,1%,
Turkmenistan 5,4%, Maleisië 4% (2016). Hoe rijk is
Afghanistan en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $1,900 (2017 schatting). Dit is een zeer laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product



per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 35.8% (2011 schatting).

Kaart van Afghanistan
 

We raden het ten zeerste aan
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Albanië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Albanië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Albanië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Albanië hier:
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Albanië - Overzicht:
Wat moet je weten over Albanië? Laten we beginnen met

dit: Albanië verklaarde zich onafhankelijk van het Ottomaanse
Rijk in 1912, maar werd in 1939 door Italië veroverd en in
1943 door Duitsland bezet. Communistische partizanen namen
het land in 1944 over. Albanië bond zich eerst samen met de
USSR (tot 1960) en vervolgens met China (tot 1978). Begin
jaren negentig eindigde Albanië met 46 jaar xenofobe
communistische overheersing en vestigde een
meerpartijendemocratie. De overgang is een uitdaging gebleken,
omdat opeenvolgende regeringen hebben geprobeerd om te
gaan met hoge werkloosheid, wijdverspreide corruptie,
vervallen infrastructuur, krachtige netwerken van georganiseerde
misdaad en strijdlustige politieke tegenstanders. Albanië heeft
vooruitgang geboekt met zijn democratische ontwikkeling sinds
het voor het eerst in 1991 verkiezingen voor meerdere partijen
hield, maar er zijn nog steeds tekortkomingen. De meeste
postcommunistische verkiezingen in Albanië werden ontsierd
door beweringen over verkiezingsfraude; echter, internationale
waarnemers oordeelden dat verkiezingen grotendeels vrij en
eerlijk zijn sinds het herstel van de politieke stabiliteit na de
ineenstorting van piramidespelen in 1997. Albanië trad toe tot
de NAVO in april 2009 en werd in juni 2014 kandidaat voor
toetreding tot de EU. Albanië ontving in november 2016 een
aanbeveling van de Europese Commissie om



toetredingsonderhandelingen met de EU te openen, afhankelijk
van de uitvoering van een eerder in hetzelfde jaar aangenomen
hervormingspakket voor justitie. Hoewel de economie van
Albanië blijft groeien, is deze vertraagd en is het land nog steeds
een van de armste in Europa. Een grote informele economie en
een zwakke energie- en transportinfrastructuur blijven
obstakels. Albanië trad in april 2009 toe tot de NAVO en werd
in juni 2014 kandidaat voor toetreding tot de EU. Albanië
ontving in november 2016 een aanbeveling van de Europese
Commissie om toetredingsonderhandelingen met de EU te
openen, afhankelijk van de uitvoering van een eerder in
hetzelfde jaar aangenomen hervormingspakket voor justitie.
Hoewel de economie van Albanië blijft groeien, is deze
vertraagd en is het land nog steeds een van de armste in
Europa. Een grote informele economie en een zwakke energie-
en transportinfrastructuur blijven obstakels. Albanië trad in april
2009 toe tot de NAVO en werd in juni 2014 kandidaat voor
toetreding tot de EU. Albanië ontving in november 2016 een
aanbeveling van de Europese Commissie om
toetredingsonderhandelingen met de EU te openen, afhankelijk
van de uitvoering van een eerder in hetzelfde jaar aangenomen
hervormingspakket voor justitie. Hoewel de economie van
Albanië blijft groeien, is deze vertraagd en is het land nog steeds
een van de armste in Europa. Een grote informele economie en
een zwakke energie- en transportinfrastructuur blijven
obstakels.

Geografie van Albanië



Waar op de wereld is Albanië? De
locatie van dit land is Zuidoost-Europa, grenzend aan de
Adriatische Zee en de Ionische Zee, tussen Griekenland in het
zuiden en Montenegro en Kosovo in het noorden. Het totale
gebied van Albanië is 28,748 km2, waarvan 27,398 km2 land
is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het
land beschrijven? Op deze manier: voornamelijk bergen en
heuvels; kleine vlaktes langs de kust. Het laagste punt van
Albanië is Adriatische zee 0 m, het hoogste punt Maja e
Korabit (Golem Korab) 2.764 m. En het klimaat is mild
gematigd; koele, bewolkte, natte winters; warme, heldere,
droge zomers; het interieur is koeler en heeft.

Inwoners van Albanië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Albanië wonen.

Het nummer is: 3,047,987 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Albanees 82,6%, Grieks
0,9%, andere 1% (inclusief Vlach, Romani, Macedonisch,
Montenegrijns en Egyptisch), niet-gespecificeerd 15,5% (2011
est.). Wat zijn de talen in Albanië? Albanees 98,8% (officieel -
afgeleid van Tosk-dialect), Grieks 0,5%, andere 0,6% (inclusief
Macedonisch, Romani, Vlach, Turks, Italiaans en Servo-



Kroatisch), niet gespecificeerd 0,1% (2011 est.). En de religies:
Moslim 56,7%, rooms-katholiek 10%, orthodox 6,8%, atheïst
2,5%, Bektashi (een Soefi-orde ) 2,1%, andere 5,7%, niet-
gespecificeerd 16,2%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld?
32.9 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de
mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de
andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de
geboorte)? Dit: 78.5 jaar. Waar wonen de mensen in Albanië?
Hier: een redelijk gelijke verdeling, met enigszins hogere
concentraties van mensen in het westelijke en centrale deel van
het land. De belangrijkste stedelijke gebieden van Albanië zijn:
Tirana (hoofdstad) 454.000 (2015).

Overheid en economie van Albanië
De hoofdstad van Albanië is Tirana (Tirane) en het

overheidstype parlementaire republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 12 provincies (qarqe,
enkelvoud - qark); Berat, Diber, Durres, Elbasan, Fier,
Gjirokaster, Korce, Kukes, Lezhe, Shkoder, Tirane, Vlore.
Met betrekking tot de economie van Albanië zijn belangrijke
industriële producten ; schoeisel, kleding en kleding;
timmerhout, olie, cement, chemicaliën, mijnbouw, basismetalen,
hydropowe. Belangrijke landbouwproducten zijn tarwe, maïs,
aardappelen, groenten, fruit, olijven en olijfolie, druiven; vlees,
zuivelproducten; schapen- en geitenvoedsel. De belangrijkste
exportgoederen zijn kleding en kleding, schoeisel; asfalt,
metalen en metaalertsen, ruwe olie; cement en bouwmaterialen,
groenten, fruit, tabak en de belangrijkste exportpartners zijn
Italië 50,5%, Servië 8,1%, Kosovo 7,5%, Griekenland 4,2%



(2016). De belangrijkste importgoederen zijn machines en
uitrusting, levensmiddelen, textiel, chemicaliën en de
belangrijkste importpartners zijn Italië 29%, Duitsland 9,4%,
China 8,7%, Griekenland 7,8%, Turkije 7,8%, Servië 4,1%
(2016). Hoe rijk is Albanië en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $12,500 (2017 schatting). Dit is best goed.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 14.3% (2012 schatting).

Kaart van Albanië
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Algerije

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Algerije. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Algerije. Maar
laten we beginnen met de vlag van Algerije hier:
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Algerije - Overzicht:
Wat moet je weten over Algerije? Laten we beginnen met

dit: Na meer dan een eeuw heerschappij door Frankrijk
vochten Algerijnen in de jaren vijftig om de onafhankelijkheid te
bereiken in 1962. Algerije's voornaamste politieke partij, het
Nationale Bevrijdingsfront (FLN), werd in 1954 opgericht als
onderdeel van de strijd voor onafhankelijkheid en heeft
sindsdien grotendeels gedomineerde politiek. De regering van
Algerije installeerde in 1988 een meerpartijenstelsel als reactie
op publieke onrust, maar het verrassende succes van de eerste
ronde van het Islamic Salvation Front (FIS) in de balloting van
december 1991 bracht het Algerijnse leger ertoe om
tussenbeide te komen en de tweede verkiezingsronde uit te
stellen om te voorkomen wat de gevreesde seculiere elite zou
zijn voor een door extremisten geleide regering om macht te
krijgen. Het leger begon een hardhandig optreden tegen het FIS
dat FIS-aanhangers ertoe aanzette om te beginnen met het
aanvallen van regeringsdoelen. Vechten escaleerde tot een
opstand, die vanaf 1992-98 intens geweld zag, resulterend in
meer dan 100.000 doden - veel toegeschreven aan willekeurige
slachtingen van dorpelingen door extremisten. De regering
kreeg de overhand aan het einde van de jaren negentig en de
bewapende vleugel van FIS, het Islamitische Leger des Heils,
ontbond in januari 2000. Abdelaziz Bouteflika, met de steun
van het leger, won het presidentschap in 1999 in een verkiezing



die algemeen als frauduleus en won volgende verkiezingen in
2004, 2009 en 2014. De regering introduceerde in 2011 enkele
politieke hervormingen als reactie op de Arabische lente,
waaronder het opheffen van de negentienjarige
noodtoestandbeperkingen en het verhogen van vrouwenquota's
voor verkozen vergaderingen, terwijl ook de subsidies werden
verhoogd voor de bevolking. Sinds 2014

Geografie van Algerije

Waar op de wereld is Algerije? De
locatie van dit land is Noord-Afrika, grenzend aan de
Middellandse Zee, tussen Marokko en Tunesië. Het totale
gebied van Algerije is 2,381,741 km2, waarvan 2,381,741 km2

land is. Dus dit is een heel groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: meestal
hoogvlakte en woestijn; sommige bergen; smalle, discontinue
kustvlakte. Het laagste punt van Algerije is Chott Melrhir -40
m, het hoogste punt Tahat 2.908 m. En het klimaat is dor tot
semi-aride; milde, natte winters met hete, droge zomers langs
de kust; droger met koude winters en hete zomers op
hoogvlakte; sirocco is een hete, met stof / zand beladen wind
die vooral voorkomt in summe,.



Inwoners van Algerije
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Algerije wonen.

Het nummer is: 40,969,443 (7/2017 schatting). Er wonen dus
vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Arab-Berber 99%,
Europees minder dan 1%. Wat zijn de talen in Algerije?
Arabisch (officieel), Frans (lingua franca), Berber of Tamazight
(officieel); dialecten omvatten Kabyle Berber (Taqbaylit),
Shawiya Berber (Tacawit), Mzab Berber, Tuareg Berber
(Tamahaq). En de religies: Moslim (officieel, overwegend
Soenni ) 99%, andere (inclusief christelijk en joods). Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 28.1 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 77 jaar. Waar
wonen de mensen in Algerije? Hier: de enorme meerderheid
van de bevolking wordt gevonden in het uiterste noorden van
het land langs de Middellandse Zeekust. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Algerije zijn: Algiers (hoofdstad) 2,594
miljoen; Oran 858.000 (2015).

Overheid en economie van Algerije
De hoofdstad van Algerije is Algiers en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 48 provincies (wilaya's, enkelvoud -
wilaya); Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba,
Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj,
Bouira, Boumerdes, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El
Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi , Jijel, Khenchela,
Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila,



Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif,
Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanrasset, Tebessa,
Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen. Met
betrekking tot de economie van Algerije zijn belangrijke
industriële producten runderpetroleum, aardgas, lichte
industrieën, mijnbouw, elektriciteit, petrochemie,
voedselverwerking. Belangrijke landbouwproducten zijn Tarwe,
gerst, haver, druiven, olijven, citrusvruchten, fruit ; schapen,. De
belangrijkste exportgoederen zijn Aardolie, aardgas en
aardolieproducten 97% (2009 est.) en de belangrijkste
exportpartners zijn Italië 17,4%, Spanje 12,9%, VS 12,9%,
Frankrijk 11,4%, Brazilië 5,4%, Nederland 4,9%, Turkije
4,5%, Canada 4,3% (2016). De belangrijkste importgoederen
zijn kapitaalgoederen, levensmiddelen, consumptiegoederen en
de belangrijkste importpartners zijn China 17,8%, Frankrijk
10,1%, Italië 9,8%, Spanje 7,6%, Duitsland 6,4%, VS 4,9%,
Turkije 4,1% (2016). Hoe rijk is Algerije en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $15,100 (2017 schatting). Dit is
best goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 23% (2006 schatting).

Kaart van Algerije
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Amerikaans-Samoa

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Amerikaans-Samoa. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken,
een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Amerikaans-
Samoa. Maar laten we beginnen met de vlag van Amerikaans-
Samoa hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Amerikaans-Samoa - Overzicht:
Wat moet je weten over Amerikaans-Samoa? Laten we

beginnen met dit: Al in 1000 voor Christus gesettled, Samoa
werd pas in de 18e eeuw door Europese ontdekkingsreizigers
bereikt. Internationale rivaliteit in de tweede helft van de 19e
eeuw werd geregeld door een verdrag uit 1899, waarin
Duitsland en de VS de Samoaanse archipel verdeelden. De VS
bezetten formeel - een kleinere groep van oostelijke eilanden
met de uitstekende haven van Pago Pago - het volgende jaar.

Geografie van Amerikaans-Samoa

Waar op de wereld is Amerikaans-
Samoa? De locatie van dit land is Oceanië, eilandengroep in de
Stille Zuidzee, ongeveer halverwege tussen Hawaï en Nieuw-
Zeeland. Het totale gebied van Amerikaans-Samoa is 199 km2,
waarvan 199 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: vijf vulkanische eilanden met ruige pieken en beperkte
kustvlaktes, twee koraalatollen (Rose Island, Swains Island).
Het laagste punt van Amerikaans-Samoa is Stille Oceaan 0 m,
het hoogste punt Lata Mountain 964 m. En het klimaat is
tropische zee, gematigd door zuidoost passaatwinden; jaarlijkse



regenval gemiddelden ongeveer 3 m; regenseizoen (november
tot april), droog seizoen (mei tot oktober); weinig
seizoengebonden temperatuurvariatie.

Inwoners van Amerikaans-Samoa
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Amerikaans-

Samoa wonen. Het nummer is: 51,504 (7/2017 schatting). Dus
niet zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Pacific Islander
92.6% (inclusief Samoaanse 88,9%, Tongan 2,9%, andere,
8%), Aziatische 3,6% (inclusief Filipino 2,2%, andere 1,4%),
gemengde 2,7%, andere 1,2% (est van 2010). Wat zijn de talen
in Amerikaans-Samoa? Samoan 88,6% (nauw verwant aan
Hawaïaanse en andere Polynesische talen), Engels 3,9%,
Tongan 2,7%, andere Pacific islander 3%, andere 1,8%. En de
religies: Christian 98,3%, andere 1%, niet-gelieerde 0,7%
(2010 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 25.5 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 73.4
jaar. Waar wonen de mensen in Amerikaans-Samoa? Hier: dit is
onbekend. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Amerikaans-Samoa zijn: PAGO PAGO (kapitaal) 48.000
(2014).

Overheid en economie van Amerikaans-Samoa
De hoofdstad van Amerikaans-Samoa is Pago Pago en het

overheidstype Presidentiële democratie; een autonoom
territorium van de Verenigde Staten. Laten we eens kijken naar
de administratieve afdelingen - geen (grondgebied van de VS);



er zijn geen eerste-orde administratieve afdelingen zoals
bepaald door de regering van de VS, maar er zijn 3 districten
en 2 eilanden bij de tweede orde; Eastern, Manu'a, Rose
Island, Swains Island, Western. Met betrekking tot de
economie van Amerikaans-Samoa zijn belangrijke industriële
producten tonijnfust (grotendeels geleverd door buitenlandse
vissersvaartuigen), handwerk. Belangrijke landbouwproducten
zijn Bananen, kokosnoten, groenten, taro, broodvruchten,
yams, kopra, ananas, papaja's; zuivelproducten,. De
belangrijkste exportgoederen zijn tonijn in blik 93% en de
belangrijkste exportpartners zijn Australië 21,6%, Ghana
16,1%, Nederland 11,5%, Birma 8,1%, Zuid-Korea 7,9%,
Colombia 4,7%, Indonesië 4,3% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn grondstoffen voor conservenfabrieken,
voedsel, aardolieproducten, machines en onderdelen en de
belangrijkste importpartners zijn Singapore 22,6%, NZ 19,1%,
Samoa 8,7%, Maleisië 8,2%, Fiji 7,6%, Zuid-Korea 7,4%,
Australië 4,6% (2016). Hoe rijk is Amerikaans-Samoa en hoe
rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het
BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $13,000 (2013
schatting). Dit is best goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit
bruto binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw
wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten van
lokale goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Amerikaans-Samoa
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Andorra

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Andorra. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Andorra. Maar
laten we beginnen met de vlag van Andorra hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Andorra - Overzicht:
Wat moet je weten over Andorra? Laten we beginnen met

dit: Het niet aan zee grenzende Prinsdom Andorra is een van de
kleinste staten van Europa, hoog gelegen in de Pyreneeën
tussen de Franse en Spaanse grens. Gedurende 715 jaar, van
1278 tot 1993, leefde Andorrans onder een uniek
coprincipaliteit, geregeerd door Franse en Spaanse leiders
(vanaf 1607, het Franse staatshoofd en de bisschop van
Urgell). In 1993 werd dit feodale systeem aangepast met de
introductie van een moderne grondwet; de co-vorsten bleven
als titulaire staatshoofden, maar de regering veranderde in een
parlementaire democratie. Andorra is een populaire toeristische
bestemming geworden die jaarlijks door ongeveer 8 miljoen
mensen wordt bezocht door de wintersport, het zomerse
klimaat en belastingvrije winkels. Andorra is ook een welvarend
internationaal handelscentrum geworden vanwege zijn
volwassen banksector en lage belastingen. Als onderdeel van
zijn inspanningen om zijn economie te moderniseren, heeft
Andorra zich opengesteld voor buitenlandse investeringen en
andere hervormingen doorgevoerd, zoals het bevorderen van
belastinginitiatieven ter ondersteuning van een bredere
infrastructuur. Hoewel het geen lid van de EU is, heeft Andorra
een speciale relatie met het blok dat wordt beheerd door
verschillende douane- en samenwerkingsovereenkomsten en
maakt het gebruik van de euro als nationale valuta.



Geografie van Andorra

Waar op de wereld is Andorra? De
locatie van dit land is Zuidwest-Europa, Pyreneeën, op de grens
tussen Frankrijk en Spanje. Het totale gebied van Andorra is
468 km2, waarvan 468 km2 land is. Dus dit is een vrij klein
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: ruige bergen ontleed door nauwe valleien. Het
laagste punt van Andorra is Riu Runer 840 m, het hoogste punt
Pic de Coma Pedrosa 2.946 m. En het klimaat is gematigd;
besneeuwde, koude winters en warme, droge zomers.

Inwoners van Andorra
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Andorra wonen.

Het nummer is: 76,965 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Andorran 46.2%, Spaans
26.4%, Portugees 12.8%, Frans 5%, andere 9.6% (2016 est.).
Wat zijn de talen in Andorra? Catalaans (officieel), Frans,
Castiliaans , Portugees. En de religies: Rooms-katholiek
(overheersend). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 44.3 jaar.
We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus
de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is
jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit:



82.9 jaar. Waar wonen de mensen in Andorra? Hier: Bevolking
is ongelijk verdeeld en is geconcentreerd in de 7 verstedelijkte
valleien die deel uitmaken van de parochies van het land
(politieke bestuurlijke afdelingen). De belangrijkste stedelijke
gebieden van Andorra zijn: Andorra LA Vella (hoofdstad)
23.000 (2014).

Overheid en economie van Andorra
De hoofdstad van Andorra is Andorra la Vella en het

overheidstype parlementaire democratie (sinds maart 1993) die
zijn staatshoofden in de vorm van een co-prinsdom behoudt; de
twee vorsten zijn de president van Frankrijk en bisschop van
Seu d'Urgell, Spanje, die de verantwoordelijkheid delegeren
aan andere ambtenaren. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 7 parochies (parroquies, singular -
parroquia); Andorra la Vella, Canillo, Encamp, Escaldes-
Engordany, La Massana, Ordino, Sant Julia de Loria. Met
betrekking tot de economie van Andorra zijn belangrijke
industriële producten (vooral skiën), bankieren, hout, meubels.
Belangrijke landbouwproducten zijn Kleine hoeveelheden
rogge, tarwe, gerst, haver groenten, tabak; schapen,
veetoerisme. De belangrijkste exportgoederen zijn
tabaksproducten, meubelconsumptiegoederen en de
belangrijkste exportpartners zijn dit is onbekend. De
belangrijkste importgoederen zijn , voedsel, brandstof,
elektriciteit en de belangrijkste importpartners zijn dit is
onbekend. Hoe rijk is Andorra en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $49,900 (2015 schatting). Dit betekent dat de



mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Andorra
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Angola

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Angola. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Angola. Maar
laten we beginnen met de vlag van Angola hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Angola - Overzicht:
Wat moet je weten over Angola? Laten we beginnen met

dit: Angola scoort laag op menselijke ontwikkelingsindexen
ondanks het gebruik van zijn grote olievoorraden om het
opnieuw op te bouwen sinds het einde van een 27-jarige
burgeroorlog in 2002. Vechten tussen de Volksbeweging voor
de Bevrijding van Angola (MPLA), geleid door Jose Eduardo
DOS Santos, en de Nationale Unie voor de Totale
Onafhankelijkheid van Angola (Unita), geleid door Jonas
Savimbi, volgde de onafhankelijkheid van Portugal in 1975. De
vrede leek aanstaande in 1992, toen Angola nationale
verkiezingen hield, maar de gevechten namen opnieuw toe in
1993. Maximaal 1,5 miljoen levens kunnen verloren zijn gegaan
- en 4 miljoen mensen ontheemd - tijdens de meer dan een
kwarteeuw van gevechten. De dood van Savimbi eindigde in
2002 met de opstand van Unita en bracht de macht van de
MPLA dichter bij elkaar. President DOS Santos drong in 2010
door een nieuwe grondwet en werd verkozen voor een termijn
van vijf jaar als president in 2012.

Geografie van Angola



Waar op de wereld is Angola? De
locatie van dit land is Zuidelijk Afrika, grenzend aan de Zuid-
Atlantische Oceaan, tussen Namibië en de Democratische
Republiek Congo. Het totale gebied van Angola is 1,246,700
km2, waarvan 1,246,700 km2 land is. Dus dit is een heel groot
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: smalle kustvlakte stijgt abrupt tot uitgestrekt
binnenplateau. Het laagste punt van Angola is Atlantische
Oceaan 0 m, het hoogste punt Moca 2.620 m. En het klimaat is
semi-aride in het zuiden en langs de kust naar Luanda; noord
heeft koel, droog seizoen (mei tot oktober) en heet,
regenseizoen (november tot april).

Inwoners van Angola
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Angola wonen.

Het nummer is: 29,310,273 (7/2017 schatting). Er wonen dus
vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Ovimbundu 37%,
Kimbundu 25%, Bakongo 13%, mestico (gemengd Europees
en Indiaans Afrikaans) 2%, Europees 1%, andere 22%. Wat
zijn de talen in Angola? Portugees 71,2% (officieel), Umbundu
23%, Kikongo 8,2%, Kimbundu 7,8%, Chokwe 6,5%,
Nhaneca 3,4%, Nganguela 3,1%, Fiote 2,4%, Kwanhama



2,3%, Muhumbi 2,1%, Luvale 1%, andere 3,6%. En de
religies: rooms-katholieke 41,1%, protestantse 38,1%, andere
8,6%, geen 12,3% (2014 est. ). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 15.9 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 60.2 jaar. Waar wonen de mensen in
Angola? Hier: meeste mensen wonen in de westelijke helft van
het land; stedelijke gebieden zijn goed voor de hoogste
concentraties van mensen, met name Luanda. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Angola zijn: Luanda (hoofdstad) 5,506
miljoen; Huambo 1.269 miljoen (2015).

Overheid en economie van Angola
De hoofdstad van Angola is Luanda en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 18 provincies (provincias,
enkelvoud - provincia); Bengo, Benguela, Bie, Cabinda,
Cunene, Huambo, Huila, Kwando Kubango, Kwanza Norte,
Kwanza Sul, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje,
Moxico, Namibe, Uige, Zaïre. Met betrekking tot de economie
van Angola zijn belangrijke industriële producten ; diamanten,
ijzererts, fosfaten, veldspaat, bauxiet, uranium en goud; cement;
basismetaalproducten; visverwerking; voedselverwerking,
brouwen, tabaksproducten, suiker; textiel; scheepsrepai.
Belangrijke landbouwproducten zijn Bananen, suikerriet, koffie,
sisal, maïs, katoen, cassave (maniok, tapioca), tabak, groenten,
plantains; vee; Bos producten; visolie. De belangrijkste
exportgoederen zijn ruwe olie, diamanten, geraffineerde



aardolieproducten, koffie, sisal, vis en visproducten, hout,
katoen en de belangrijkste exportpartners zijn China 53,7%,
India 7,6%, VS 5,6%, Zuid-Afrika 5,3%, Frankrijk 4,4%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn machines en
elektronica, voertuigen en reserveonderdelen; medicijnen,
voedsel, textiel, militaire goederen en de belangrijkste
importpartners zijn Portugal 15,9%, VS 12,5%, China 12,2%,
Zuid-Afrika 6,8%, België 6,3%, Brazilië 5,5%, VK 4,3%
(2016). Hoe rijk is Angola en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $6,800 (2017 schatting). Dit is een vrij laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 40.5% (2006 schatting).

Kaart van Angola
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Anguilla

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Anguilla. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Anguilla. Maar
laten we beginnen met de vlag van Anguilla hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Anguilla - Overzicht:
Wat moet je weten over Anguilla? Laten we beginnen met

dit: Anguilla werd in 1650 gekoloniseerd door Engelse
kolonisten uit Saint Kitts en werd tot het begin van de 19e eeuw
beheerd door Groot-Brittannië, toen het eiland - tegen de wens
van de inwoners - samen met Saint Kitts en Nevis werd
opgenomen in een enkele Britse afhankelijkheid. Verschillende
pogingen tot scheiding zijn mislukt. In 1971, twee jaar na een
opstand, mocht Anguilla eindelijk afscheid nemen; deze regeling
werd formeel erkend in 1980, waarbij Anguilla een aparte
Britse afhankelijkheid werd. Op 7 september 2017 ondervond
het eiland uitgebreide schade van de orkaan Irma, met name de
communicatie en de infrastructuur voor woningen en bedrijven.

Geografie van Anguilla

Waar op de wereld is Anguilla? De
locatie van dit land is Caraïben, eilanden tussen de Caribische
Zee en de Noord-Atlantische Oceaan, ten oosten van Puerto
Rico. Het totale gebied van Anguilla is 91 km2, waarvan 91
km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: vlak en
laaggelegen eiland koraal en kalksteen. Het laagste punt van
Anguilla is Caribische zee 0 m, het hoogste punt Crocus Hill 73



m. En het klimaat is tropisch; gematigd door noordoost
passaatwinden.

Inwoners van Anguilla
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Anguilla wonen.

Het nummer is: 17,087 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Afrikaans / zwart 85.3%,
Spaanse 4.9%, gemengde 3.8%, witte 3.2%, Oost-Indische /
Indische 1%, andere 1.6%, niet gespecificeerd 0.3% (2011
est.). Wat zijn de talen in Anguilla? Engels (officieel). En de
religies: Protestant 73,2% (inclusief Anglicaans 22,7%,
Methodist 19,4%, Pinksterman 10,5%, Zevende dags
Adventist 8,3%, Baptist 7,1%, Church of God 4,9%,
Presbytarian 0,2%, Brethren 0,1%), Rooms-katholiek 6,8%,
Jehovah's Getuige 1,1 %, andere Christian 10,9%, andere
3,2%, niet-gespecificeerd 0,3%, geen 4,5% (2011 est.). Hoe
oud zijn de mensen gemiddeld? 34.8 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 81.5 jaar. Waar
wonen de mensen in Anguilla? Hier: grootste deel van de
bevolking is geconcentreerd in The Valley in het centrum van het
eiland; vestiging is vrij uniform in het zuidwesten, maar eerder in
het noordoosten. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Anguilla zijn: THE Valley (hoofdstad) 1.000 (2014).

Overheid en economie van Anguilla
De hoofdstad van Anguilla is The Valley en het

overheidstype parlementaire democratie (House of Assembly);



zelfbesturende overzeese gebied van het Verenigd Koninkrijk.
Laten we eens kijken naar de administratieve afdelingen - geen
(overzeese gebied van het VK). Met betrekking tot de
economie van Anguilla zijn belangrijke industriële producten
toerisme, bootbouw, offshore financiële diensten. Belangrijke
landbouwproducten zijn kleine hoeveelheden tabak, groenten;
rundveehouderij. De belangrijkste exportgoederen zijn kreeft,
vis, vee, zout, betonblokken, rumbrandstoffen en de
belangrijkste exportpartners zijn dit is onbekend. De
belangrijkste importgoederen zijn , levensmiddelen, fabrikanten,
chemicaliën, vrachtwagens, textiel en de belangrijkste
importpartners zijn dit is onbekend. Hoe rijk is Anguilla en hoe
rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het
BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $12,200 (2008
schatting). Dit is best goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit
bruto binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw
wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten van
lokale goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 23% (2002 schatting).

Kaart van Anguilla
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Antigua en Barbuda

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Antigua en Barbuda. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken,
een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Antigua en
Barbuda. Maar laten we beginnen met de vlag van Antigua en
Barbuda hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Antigua en Barbuda - Overzicht:
Wat moet je weten over Antigua en Barbuda? Laten we

beginnen met dit: De Siboney waren de eerste mensen die de
eilanden Antigua en Barbuda bewoonden in 2400 voor
Christus, maar Arawak-indianen bevolkten de eilanden toen
Columbus op zijn tweede reis landde in 1493. Vroege Spaanse
en Franse nederzettingen werden opgevolgd door een Engelse
kolonie in 1667. Slavernij, opgericht om de suikerplantages op
Antigua te runnen, werd in 1834 afgeschaft. De eilanden
werden een onafhankelijke staat binnen het Britse Gemenebest
van Naties in 1981. Op 6 september 2017 passeerde de
orkaan Irma het eiland Barbuda dat het eiland verwoestte en de
evacuatie van de bevolking naar Antigua. Bijna alle gebouwen
op Barbuda werden vernietigd en de vegetatie werd ontdaan,
maar Antigua werd het ergst gespaard.

Geografie van Antigua en Barbuda

Waar op de wereld is Antigua en
Barbuda? De locatie van dit land is Caraïben, eilanden tussen
de Caribische Zee en de Noord-Atlantische Oceaan, ten
oosten-zuidoosten van Puerto Rico. Het totale gebied van
Antigua en Barbuda is 442.6 km2 (Antigua 280 km2; Barbuda



161 km2), waarvan 442.6 km2 land is. Dus dit is een vrij klein
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: meestal laaggelegen kalksteen en koraaleilanden,
met enkele hogere vulkanische gebieden. Het laagste punt van
Antigua en Barbuda is Caribische Zee 0 m, het hoogste punt
Berg Obama 402 m. En het klimaat is tropische zee; weinig
seizoengebonden temperatuurvariatie.

Inwoners van Antigua en Barbuda
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Antigua en

Barbuda wonen. Het nummer is: 94,731 (7/2017 schatting).
Dus niet zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? zwart
87,3%, gemengd 4,7%, Spaanse 2.7%, wit 1.6%, andere
2.7%, niet-gespecificeerd 0.9% (2011 est.). Wat zijn de talen in
Antigua en Barbuda? Engels (officieel), Antiguan creoolse. En
de religies: Protestant 68,3% (Anglicaans 17,6%, Zevende dags
Adventisten 12,4%, Pinksteren 12,2%, Moravië 8,3%,
Methodisten 5,6%, Wesleyaanse Heiligheid 4,5%, Kerk van
God 4,1%, Baptisten 3,6%), Rooms-katholiek 8,2%, andere
12,2% , niet gespecificeerd 5,5%, geen 5,9% (2011 est.). Hoe
oud zijn de mensen gemiddeld? 31.9 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 76.7 jaar. Waar
wonen de mensen in Antigua en Barbuda? Hier: het eiland
Antigua heeft ongeveer 97% van de bevolking; bijna de gehele
bevolking van Barbuda woont in Codrington. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Antigua en Barbuda zijn: Saint JOHN'S



(hoofdstad) 22.000 (2014).
Overheid en economie van Antigua en Barbuda
De hoofdstad van Antigua en Barbuda is Saint John's en het

overheidstype parlementaire democratie (parlement) onder een
constitutionele monarchie; a Commonwealth realm. Laten we
eens kijken naar de administratieve afdelingen - 6 parochies en
2 afhankelijkheden; Barbuda, Redonda, Saint George, Saint
John, Saint Mary, Saint Paul, Saint Peter, Saint Philip. Met
betrekking tot de economie van Antigua en Barbuda zijn
belangrijke industriële producten , bouw, lichte productie
(kleding, alcohol, huishoudelijke apparaten). Belangrijke
landbouwproducten zijn Katoen , fruit, groenten, bananen,
kokosnoten, komkommers, mango's, suikerriet; veetoerisme.
De belangrijkste exportgoederen zijn aardolieproducten,
beddengoed, handwerk, elektronische componenten,
transportmiddelen, voedsel en levende dieren en de
belangrijkste exportpartners zijn Polen 53,2%, VK 12,7%,
Kameroen 7,2%, Duitsland 5,5%, VS 4,5% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn voedsel en levende dieren,
machines en transportmiddelen, fabrikanten, chemicaliën, olie en
de belangrijkste importpartners zijn VS 44,3%, Japan 4,7%,
China 4,1% (2016). Hoe rijk is Antigua en Barbuda en hoe rijk
zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP
per hoofd van de bevolking (PPP): $26,300 (2017 schatting).
Dit betekent dat de levensstandaard hier goed is. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog



een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
onbekend%.

Kaart van Antigua en Barbuda
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Argentinië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Argentinië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Argentinië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Argentinië hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Argentinië - Overzicht:
Wat moet je weten over Argentinië? Laten we beginnen met

dit: In 1816 verklaarden de Verenigde Provinciën van de Rio
Plata zich onafhankelijk van Spanje. Nadat Bolivia, Paraguay
en Uruguay hun eigen weg gingen, werd het gebied dat
overbleef Argentinië. De bevolking en cultuur van het land
werden sterk gevormd door immigranten uit heel Europa,
waarbij Italië en Spanje het grootste percentage nieuwkomers
leverden van 1860 tot 1930. Tot ongeveer het midden van de
20e eeuw werd een groot deel van de geschiedenis van
Argentinië gedomineerd door perioden van interne politieke
conflicten tussen Federalisten en Unitariërs en tussen civiele en
militaire facties. Na de Tweede Wereldoorlog volgde een
periode van Peronistisch populisme en directe en indirecte
militaire inmenging in daaropvolgende regeringen, gevolgd door
een militaire junta die in 1976 de macht greep. De democratie
keerde terug in 1983 na een mislukte poging om de
Falklandeilanden (Islas Malvinas) met geweld te grijpen , en is
blijven bestaan ondanks talrijke uitdagingen, waarvan de
ernstigste een ernstige economische crisis in 2001-02 was die
leidde tot gewelddadige publieke protesten en de
opeenvolgende ontslagneming van verschillende presidenten. In
de jaren 2003-15 regeerde Peronist door Nestor en Cristina
Fernandez de Kirchner, wiens beleid Argentinië isoleerde en
economische stagnatie veroorzaakte. Met de verkiezing van



Mauricio Macri in november 2015 begon Argentinië aan een
periode van hervorming en internationale re-integratie.

Geografie van Argentinië

Waar op de wereld is Argentinië? De
locatie van dit land is Zuid-Zuid-Amerika, grenzend aan de
Zuid-Atlantische Oceaan, tussen Chili en Uruguay. Het totale
gebied van Argentinië is 2,780,400 km2, waarvan 2,736,690
km2 land is. Dus dit is een heel groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: vlaktes van
de Pampas in noordelijke helft, vlak tot glooiend plateau van
Patagonië in het zuiden, ruige Andes langs westelijke kust. Het
laagste punt van Argentinië is Laguna del Carbon -105 m
(gelegen tussen Puerto San Julian en Comandante Luis Piedra
Buena in de provincie Santa Cruz), het hoogste punt Cerro
Aconcagua 6.962 m (gelegen in de noordwestelijke hoek van
de provincie Mendoza, hoogste punt van Zuid-Amerika). En
het klimaat is overwegend gematigd; droog in het zuidoosten;
subantarctisch in zuidwestenrijke.

Inwoners van Argentinië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Argentinië



wonen. Het nummer is: 44,293,293 (7/2017 schatting). Er
wonen dus vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Europese
(meestal Spaanse en Italiaanse afkomst) en mestizo (gemengde
Europese en Amerindische afkomst) 97.2%, Amerindische
2.4%, Afrikaanse 0.4% (2010 est.). Wat zijn de talen in
Argentinië? Spaans (officieel) , Italiaans, Engels, Duits, Frans,
inheems (Mapudungun, Quechua), in. En de religies: naam
Rooms-katholiek 92% (minder dan 20% praktiserend),
Protestants 2%, Joods 2%, andere 4%. Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 31.7 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 77.3 jaar. Waar
wonen de mensen in Argentinië? Hier: One- een derde van de
bevolking woont in Buenos Aires; agglomeratievlakken komen
voor in de noordelijke en centrale delen van het land; Patagonië
in het zuiden blijft dunbevolkt. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Argentinië zijn: Buenos Aires (hoofdstad) 15,18
miljoen; Cordoba 1.511 miljoen; Rosario 1,381 miljoen;
Mendoza 1,009 miljoen; San Miguel de Tucuman 910.000; La
Plata 846.000 (2015).

Overheid en economie van Argentinië
De hoofdstad van Argentinië is Buenos Aires en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 23 provincies (provincias,
singular - provincia) en 1 autonome stad; Buenos Aires,
Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autonoma de Buenos
Aires, Cordoba, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La



Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro,
Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego - Antartida en Islas del Atlantico Sur
(Tierra del Fuego), Tucuman. Met betrekking tot de economie
van Argentinië zijn belangrijke industriële producten ,
motorvoertuigen, duurzame consumptiegoederen, textiel,
chemie en petrochemie, drukkerijen, metallurgie, staal.
Belangrijke landbouwproducten zijn Zonnebloempitten,
citroenen, sojabonen, druiven, maïs, tabak, pinda's, thee, tarwe;
veevoederverwerking. De belangrijkste exportgoederen zijn
sojabonen en derivaten, aardolie en gas, voertuigen, maïs, tarwe
en de belangrijkste exportpartners zijn Brazilië 15,5%, VS
7,7%, China 7,6%, Vietnam 4,4 % (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines, motorvoertuigen, aardolie en
aardgas, organische chemicaliën, kunststoffen en de
belangrijkste importpartners zijn Brazilië 24,3%, China 18,7%,
VS 12,5%, Duitsland 5,5% (2016). Hoe rijk is Argentinië en
hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier
het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $20,700 (2017
schatting). Dit betekent dat de levensstandaard hier goed is.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 32.2%.

Kaart van Argentinië
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Armenië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Armenië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Armenië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Armenië hier:
 

Armenië - Overzicht:
Wat moet je weten over Armenië? Laten we beginnen met

dit: Armenië is er trots op de eerste natie te zijn die het
christendom formeel heeft aangenomen (begin 4e eeuw).
Ondanks periodes van autonomie, kwam Armenië door de
eeuwen heen onder de heerschappij van verschillende rijken
waaronder de Romeinse, Byzantijnse, Arabische, Perzische en
Ottomaanse. Tijdens de Eerste Wereldoorlog in het westelijk
deel van Armenië stelde het Ottomaanse rijk een politiek van
gedwongen hervestiging in, gekoppeld aan andere harde
praktijken die resulteerden in minstens 1 miljoen Armeense
sterfgevallen. Het oostelijke deel van Armenië werd in 1828
afgestaan door de Ottomanen aan Rusland; dit deel verklaarde
zijn onafhankelijkheid in 1918, maar werd in 1920 veroverd
door het Sovjet Rode Leger. Armeense leiders blijven in beslag
genomen door het lange conflict met Azerbeidzjan over
Nagorno-Karabach, een voornamelijk Armeens bevolkte regio,
toegewezen aan de Sovjet-Azerbeidzjan in de jaren 1920 door
Moskou . Armenië en Azerbeidzjan begonnen in 1988 met
vechten over het gebied; de strijd escaleerde nadat beide
landen in 1991 onafhankelijk werden van de Sovjet-Unie. In
mei 1994, toen een trilateraal staakt-het-vuren tussen Armenië,
Azerbeidzjan en Nagorno-Karabach plaatsvond, hielden de



etnische Armeense strijdkrachten niet alleen Nagorno-
Karabach, maar ook zeven regio's - ongeveer 14 procent van
het grondgebied van Azerbeidzjan. De economieën van beide
partijen zijn gekwetst door hun onvermogen om aanzienlijke
vooruitgang te boeken in de richting van een vreedzame
oplossing. Turkije sloot de gemeenschappelijke grens met
Armenië in 1993 ter ondersteuning van Azerbeidzjan in zijn
conflict met Armenië over de controle over Nagorno-Karabach
en de omliggende gebieden, waardoor de Armeense
economische groei verder werd belemmerd. In 2009 begonnen
de leidende Armeense leiders toenadering te zoeken tot Turkije,
gericht op het veiligstellen van de opening van de grens, maar
Turkije heeft de protocollen nog niet geratificeerd om de
betrekkingen tussen beide landen te normaliseren. In januari
2015 trad Armenië toe tot Rusland, Wit-Rusland en
Kazachstan als lid van de Euraziatische Economische Unie.

Geografie van Armenië

Waar op de wereld is Armenië? De
locatie van dit land is Zuidwest-Azië, tussen Turkije (in het
westen) en Azerbeidzjan; nota - Armenië beschouwt zichzelf als
een deel van Europa; geopolitiek kan het worden
geclassificeerd als valt het binnen Europa, het Midden-Oosten,



of beide. Het totale gebied van Armenië is 29,743 km2,
waarvan 28,203 km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: Armeens hoogland met bergen; klein bosland; snel
stromende rivieren; goede grond in de vallei van de Aras. Het
laagste punt van Armenië is Riviervallei 400 m, het hoogste punt
Aragats Lerrnagagat '4.090 m. En het klimaat is hoogland
continentaal, hete zomers, koude winters.

Inwoners van Armenië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Armenië wonen.

Het nummer is: 3,045,191 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Armeense 98.1%, Yezidi
(Koerd) 1.1%, andere 0.7% (2011 est.). Wat zijn de talen in
Armenië? Armeense (officiële) 97.9%, Koerdische (gesproken
door Yezidi minderheid) 1%, andere 1% (2011 est. ). En de
religies: Armeens Apostolisch 92,6%, evangelisch 1%, andere
2,4%, geen 1,1%, niet-gespecificeerd 2,9% (2011 est.). Hoe
oud zijn de mensen gemiddeld? 35.1 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 74.9 jaar. Waar
wonen de mensen in Armenië? Hier: grootste deel van de
bevolking bevindt zich in de noordelijke helft van het land; de
hoofdstad van Jerevan is de thuisbasis van meer dan vijf keer
zoveel mensen als Gyumri, de tweede grootste stad van het
land. De belangrijkste stedelijke gebieden van Armenië zijn:
Yerevan (hoofdstad) 1.044 (2015).



Overheid en economie van Armenië
De hoofdstad van Armenië is Yerevan en het overheidstype

parlementaire democratie. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 11 provincies (marzer, singular -
marz); Aragatsotn, Ararat, Armavir, Geghark'unik ', Kotayk',
Lorri, Shirak, Syunik ', Tavush, Vayots' Dzor, Yerevan. Met
betrekking tot de economie van Armenië zijn belangrijke
industriële producten brandewijn, mijnbouw, diamantbewerking,
gereedschap voor het snijden van metalen, smeden en persen
van machines, elektromotoren, gebreide kleding, kousen,
schoenen, zijdestof, chemicaliën, vrachtwagens, instrumenten,
micro-elektronica, juwelen, software, voedselverwerking.
Belangrijke landbouwproducten zijn Fruit (vooral druiven en
abrikozen), groenten; vee. De belangrijkste exportgoederen zijn
ruw koper, ruwijzer, non-ferrometalen, goud, diamanten,
minerale producten, voedingsmiddelen, cognac, sigaretten,
energie en de belangrijkste exportpartners zijn Rusland 21%,
Bulgarije 8,7%, Georgië 8,1%, Canada 7,9%, Duitsland 7,9%,
Irak 7,8%, China 5,7%, Iran 4,2%, Zwitserland 4,2% (2016).
De belangrijkste importgoederen zijn aardgas, aardolie,
tabaksproducten, levensmiddelen, diamanten, geneesmiddelen,
auto's en de belangrijkste importpartners zijn Rusland 30,7%,
China 11%, Iran 5,1%, Turkije 5%, Duitsland 5% (2016). Hoe
rijk is Armenië en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $9,100 (2017 schatting). Dit is een vrij laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met



betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 32% (2013 schatting).

Kaart van Armenië
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Aruba

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Aruba. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Aruba. Maar
laten we beginnen met de vlag van Aruba hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Aruba - Overzicht:
Wat moet je weten over Aruba? Laten we beginnen met dit:

Aruba werd ontdekt en geclaimd voor Spanje in 1499, Aruba
werd overgenomen door de Nederlanders in 1636. De
economie van het eiland werd gedomineerd door drie
belangrijkste industrieën. Een 19e-eeuwse goudkoorts werd
gevolgd door welvaart die werd veroorzaakt door de opening
in 1924 van een olieraffinaderij. De laatste decennia van de 20e
eeuw zag een hausse in de toeristenindustrie plaats. Aruba
scheidde in 1986 af van de Nederlandse Antillen en werd een
onafhankelijk, autonoom lid van het Koninkrijk der
Nederlanden. De beweging naar volledige onafhankelijkheid
werd op verzoek van Aruba in 1990 stopgezet.

Geografie van Aruba

Waar op de wereld is Aruba? De
locatie van dit land is Caraïben, eiland in de Caribische Zee, ten
noorden van Venezuela. Het totale gebied van Aruba is 180
km2, waarvan 180 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land.
Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: vlak met een paar heuvels; karige vegetatie. Het laagste
punt van Aruba is Caraïbische Zee 0 m, het hoogste punt Ceru



Jamanota 188 m. En het klimaat is tropische zee; weinig
seizoensgebonden temperatuurvariatie.

Inwoners van Aruba
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Aruba wonen.

Het nummer is: 115,120 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Nederlandse 82,1%,
Colombiaanse 6,6%, Venezolaanse 2,2%, Dominicaanse 2,2%,
Haïtiaanse 1,2%, andere 5,5%, niet-gespecificeerde 0,1% ( Est
van 2010). Wat zijn de talen in Aruba? Papiamento (officieel)
(een creoolse taal die een mengeling is van Portugees, Spaans,
Nederlands, Engels en, in mindere mate, Frans, evenals
elementen van Afrikaanse talen en de taal van de Arawak)
69,4%, Spaans 13,7% , Engels (veel gesproken) 7,1%,
Nederlands (officieel) 6,1%, Chinees 1,5%, ander 1,7%, niet
gespecificeerd 0,4% (2010 est.). En de religies: Rooms-
katholiek 75,3%, protestant 4,9% (inclusief Methodist 0,9%,
Adventist 0,9%, Anglicaan 0,4%, andere protestant 2,7%),
Jehova's getuige 1,7%, andere 12%, geen 5,5%, niet-
gespecificeerd 0,5% (2010 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 39.3 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 76.9 jaar. Waar wonen de mensen in
Aruba? Hier: meeste bewoners wonen in of rond Oranjestad en
San Nicolaas ; de meeste nederzettingen bevinden zich meestal
aan de minder bergachtige westkant van het eiland. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Aruba zijn: Oranjestad



(hoofdstad) 29.000 (2014).
Overheid en economie van Aruba
De hoofdstad van Aruba is Oranjestad en het

overheidstype parlementaire democratie (wetgevende macht);
deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - geen (deel van het
Koninkrijk der Nederlanden). Met betrekking tot de economie
van Aruba zijn belangrijke industriële producten toerisme,
petroleum overslagfaciliteiten, banking. Belangrijke
landbouwproducten zijn Aloes; vee; vissen. De belangrijkste
exportgoederen zijn levende dieren en dierlijke producten,
kunst en collectibles, machines en elektrische apparatuur,
transportmiddelen en de belangrijkste exportpartners zijn
Colombia 23,4%, US 19,8%, Nederland 16,9%, Venezuela
13,9% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn machines
en elektrische apparatuur, geraffineerde olie voor het bunkeren
en opnieuw exporteren van chemicaliën; voedingsmiddelen en
de belangrijkste importpartners zijn VS 55,4%, Nederland
12,6% (2016). Hoe rijk is Aruba en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $25,300 (2011 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Aruba
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Australië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Australië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Australië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Australië hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Australië - Overzicht:
Wat moet je weten over Australië? Laten we beginnen met

dit: Prehistorische kolonisten arriveerden op het continent vanuit
Zuidoost-Azië, minstens 40.000 jaar voordat de eerste
Europeanen in de 17e eeuw met exploratie begonnen. Geen
formele territoriale aanspraken werden gemaakt tot 1770, toen
Capt. James COOK de oostkust in bezit nam in de naam van
Groot-Brittannië (heel Australië werd in 1829 als Brits
grondgebied geclaimd met de oprichting van de kolonie West-
Australië). Zes kolonies werden gecreëerd in de late 18e en
19e eeuw; ze verenigden zich en werden het Gemenebest van
Australië in 1901. Het nieuwe land maakte gebruik van zijn
natuurlijke hulpbronnen om de landbouw- en maakindustrie snel
te ontwikkelen en om een belangrijke bijdrage te leveren aan de
geallieerde inspanningen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
In de afgelopen decennia is Australië een internationaal
competitief geworden, geavanceerde markteconomie
grotendeels te danken aan de economische hervormingen die in
de jaren tachtig zijn aangenomen en de locatie ervan in een van
de snelstgroeiende regio's van de wereldeconomie. Langdurige
zorgen zijn onder meer een vergrijzende bevolking, druk op
infrastructuur en milieuproblemen zoals overstromingen,
droogtes en bosbranden. Australië is het droogste bewoonde
continent ter wereld, waardoor het bijzonder kwetsbaar is voor
de uitdagingen van de klimaatverandering. Australië is de
thuisbasis van 10 procent van de biodiversiteit in de wereld en



een groot aantal van zijn flora en fauna bestaat nergens anders
in de wereld. Australië is het droogste bewoonde continent ter
wereld, waardoor het bijzonder kwetsbaar is voor de
uitdagingen van de klimaatverandering. Australië is de thuisbasis
van 10 procent van de biodiversiteit in de wereld en een groot
aantal van zijn flora en fauna bestaat nergens anders in de
wereld. Australië is het droogste bewoonde continent ter
wereld, waardoor het bijzonder kwetsbaar is voor de
uitdagingen van de klimaatverandering. Australië is de thuisbasis
van 10 procent van de biodiversiteit in de wereld en een groot
aantal van zijn flora en fauna bestaat nergens anders in de
wereld.

Geografie van Australië

Waar op de wereld is Australië? De
locatie van dit land is Oceanië, continent tussen de Indische
Oceaan en de Zuidelijke Stille Oceaan. Het totale gebied van
Australië is 7,741,220 km2, waarvan 7,682,300 km2 land is.
Dit is een van de grootste landen ter wereld. Hoe kunnen we
het terrein van het land beschrijven? Op deze manier: meestal
laagvlakte met woestijnen; vruchtbare vlakte in het zuidoosten.
Het laagste punt van Australië is Meer Eyre -15 m, het hoogste
punt Monte Kosciuszko 2228 m. En het klimaat is over het
algemeen droog tot semi-aride; gematigd in zuid en oost;
tropisch in het noorden,.



Inwoners van Australië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Australië

wonen. Het nummer is: 23,232,413 (7/2017 schatting). Er
wonen dus vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Engels
25,9%, Australisch 25,4%, Iers 7,5%, Schots 6,4%, Italiaans
3,3%, Duits 3,2%, Chinees 3,1%, Indiaas 1,4 %, Grieks 1,4%,
Nederlands 1,2%, andere 15,8% (inclusief Australische
aboriginal, 5%), niet gespecificeerd 5,4%. Wat zijn de talen in
Australië? Engels 76,8%, Mandarijn 1,6%, Italiaans 1,4%,
Arabisch 1,3%, Grieks 1,2%, Kantonees 1,2%, Vietnamees
1,1%, andere 10,4%, niet-gespecificeerd 5% (2011 est.). En
de religies: Protestant 23,1% (Anglicaans 13,3%, Verenigen van
kerk 3,7%, Presbyteriaan en hervormd 2,3%, Baptist 1,5%,
Pinksterman 1,1%, Lutheraan, 7%, andere protestant 0,5%),
rooms-katholiek 22,6%, andere christen 4,2%, moslim 2,6%,
boeddhistische 2,4%, orthodoxe 2,3% (oosterse orthodoxe
2,1%, oriëntaalse orthodoxe, 2%), hindoe 1,9%, andere 1,3%,
geen 30,1%, niet-gespecificeerde 9,6% (2016 est.). Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 38.7 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 82.3 jaar. Waar
wonen de mensen in Australië? Hier: bevolking bevindt zich
voornamelijk aan de periferie, met de hoogste concentratie van
mensen die in het zuidoosten wonen; een secundair
bevolkingscentrum is gevestigd in en rond Perth in het westen;
van de Staten en Gebieden heeft New South Wales verreweg
de grootste populatie; het binnenland, of "binnenland", heeft een



zeer schaars bevolking. De belangrijkste stedelijke gebieden
van Australië zijn: Sydney 4,550 miljoen; Melbourne 4.203
miljoen; Brisbane 2.202 miljoen; Perth 1,861 miljoen; Adelaide
1,256 miljoen; Canberra (hoofdstad) 423.000 (2015).

Overheid en economie van Australië
De hoofdstad van Australië is Canberra en het

overheidstype Parlementaire democratie (federaal parlement)
onder een constitutionele monarchie; een Commonwealth rijk.
Laten we eens kijken naar de administratieve afdelingen - 6
staten en 2 territoria; Australian Capital Territory, New South
Wales, Northern Territory, Queensland, Zuid-Australië,
Tasmanië, Victoria, West-Australië. Met betrekking tot de
economie van Australië zijn belangrijke industriële producten
mijnbouw, industriële en transportmiddelen, voedselverwerking,
chemicaliën, staal. Belangrijke landbouwproducten zijn tarwe,
gerst, suikerriet, fruit; vee, schapen, pluimvee. De belangrijkste
exportgoederen zijn steenkool, ijzererts, goud, vlees, wol,
aluminiumoxide, tarwe, machines en transportmiddelen en de
belangrijkste exportpartners zijn China 30,5%, Japan 12,4%,
VS 6,5%, Zuid-Korea 6,1% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en transportmiddelen, computers
en kantoormachines, telecommunicatieapparatuur en
onderdelen; ruwe olie en aardolieproducten en de belangrijkste
importpartners zijn China 23,4%, VS 11,5%, Japan 7,8%,
Thailand 5,6%, Duitsland 5,3%, Zuid-Korea 4,3% (2016).
Hoe rijk is Australië en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $49,900 (2017 schatting). Dit betekent dat de mensen



hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen dat dit
bruto binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw
wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten van
lokale goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Australië
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Oostenrijk

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Oostenrijk. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Oostenrijk. Maar
laten we beginnen met de vlag van Oostenrijk hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Oostenrijk - Overzicht:
Wat moet je weten over Oostenrijk? Laten we beginnen

met dit: Ooit het centrum van de macht voor het grote
Oostenrijks-Hongaarse rijk, werd Oostenrijk gereduceerd tot
een kleine republiek na zijn nederlaag in de Eerste
Wereldoorlog. Na annexatie door nazi-Duitsland in 1938 en
daaropvolgende bezetting door de zegevierende Bondgenoten
in 1945, bleef de status van Oostenrijk onduidelijk voor een
decennium. Een verdrag van de staat ondertekend in 1955
beëindigde de bezetting, erkende de onafhankelijkheid van
Oostenrijk en verbood eenwording met Duitsland. Een
constitutionele wet die hetzelfde jaar de "eeuwigdurende
neutraliteit" van het land verklaarde als een voorwaarde voor
Sovjet militaire terugtrekking. De instorting van de Sovjetunie in
1991 en de toetreding van Oostenrijk tot de EU in 1995
hebben de betekenis van deze neutraliteit veranderd. Als
welvarend, democratisch land trad Oostenrijk in 1999 toe tot
de Economische en Monetaire Unie van de EU.

Geografie van Oostenrijk



Waar op de wereld is Oostenrijk? De
locatie van dit land is Centraal-Europa,. Het totale gebied van
Oostenrijk is 83,871 km2, waarvan 82,445 km2 land is. Dit is
dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: voornamelijk bergen (Alpen) in
het westen en zuiden; meestal vlak of licht glooiend langs de
oost- en noordrand. Het laagste punt van Oostenrijk is
Neusiedler See 115 m, het hoogste punt Grossglockner 3.798
m. En het klimaat is gematigd; continentaal, bewolkt; koude
winters met veel regen en wat sneeuw in de laaglanden en
sneeuw in de bergen; gematigde zomers met af en toe buien.

Inwoners van Oostenrijk
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Oostenrijk

wonen. Het nummer is: 8,754,413 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Oostenrijkers
91,1%, voormalige Joegoslaven 4% (inclusief Kroaten,
Slovenen, Serviërs en Bosniaks), Turken 1,6%, Duitsers 0,9%,
andere of niet-gespecificeerd 2,4% (volkstelling van 2001). Wat
zijn de talen in Oostenrijk? Duits (officiële landelijk) 88,6%,
Turks 2,3%, Servisch 2,2%, Kroatisch (ambtenaar in
Burgenland) 1,6%, andere (inclusief Sloveens, ambtenaar in



Zuid-Karinthië en Hongaars, ambtenaar in Burgenland) 5,3%
(2001 est.). En de religies: Katholiek 73,8% (inclusief rooms-
katholiek 73,6%, andere katholiek 0,2% ), Protestant 4,9%,
moslim 4,2%, orthodox 2,2%, andere 0,8% (inclusief andere
christenen), geen 12%, niet-gespecificeerd 2% (2001 est.).
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 44 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 81.6 jaar. Waar
wonen de mensen in Oostenrijk? Hier: De noordelijke en
oostelijke delen van het land is dichterbevolkt; bijna twee derde
van de bevolking woont in stedelijke gebieden. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Oostenrijk zijn: Wenen (hoofdstad)
1.753 miljoen (2015).

Overheid en economie van Oostenrijk
De hoofdstad van Oostenrijk is Wenen en het

overheidstype Federale parlementaire republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 9 staten
(Bundeslaender, enkelvoud - Bundesland); Burgenland,
Kaernten (Karinthië), Niederoesterreich (Neder-Oostenrijk),
Oberoesterreich (Opper-Oostenrijk), Salzburg, Steiermark
(Stiermarken), Tirol (Tirol), Vorarlberg, Wien (Wenen). Met
betrekking tot de economie van Oostenrijk zijn belangrijke
industriële producten bouw, machines, voertuigen en
onderdelen, voedsel, metalen, chemicaliën, timmerhout, papier
en karton, communicatieapparatuur, toerisme. Belangrijke
landbouwproducten zijn Granen, aardappelen, wijn, fruit;
zuivelproducten, runderen, varkens, pluimvee; hout en andere



bosbouwproducten. De belangrijkste exportgoederen zijn
machines en uitrusting, motorvoertuigen en onderdelen, papier
en karton, metalen goederen, chemicaliën, ijzer en staal, textiel,
levensmiddelen en de belangrijkste exportpartners zijn Duitsland
29,9%, VS 6,3%, Italië 6,2%, Zwitserland 5,7%, Slowakije
4,4% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn machines
en uitrusting, motorvoertuigen, chemicaliën, metalen goederen,
olie- en olieproducten, aardgas; voedingsmiddelen en de
belangrijkste importpartners zijn Duitsland 42,5%, Italië 6%,
Zwitserland 5,6%, Tsjechië 4,4%, Nederland 4% (2016). Hoe
rijk is Oostenrijk en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $49,200 (2017 schatting). Dit betekent dat de mensen
hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen dat dit
bruto binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw
wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten van
lokale goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 4% (2014 schatting).

Kaart van Oostenrijk
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Azerbeidzjan

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Azerbeidzjan. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Azerbeidzjan.
Maar laten we beginnen met de vlag van Azerbeidzjan hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Azerbeidzjan - Overzicht:
Wat moet je weten over Azerbeidzjan? Laten we beginnen

met dit: Azerbeidzjan - een natie met een meerderheid - Turkse
en meerderheid - Shia-moslimbevolking - was kort
onafhankelijk (van 1918 tot 1920) na de ineenstorting van het
Russische rijk; het werd vervolgens gedurende zeven decennia
in de Sovjet-Unie opgenomen. Azerbeidzjan heeft zijn conflict
met Armenië nog niet opgelost over Nagorno-Karabach, een
overwegend etnische Armeense regio die Moskou in 1923
erkende als een autonome republiek in Sovjet-Azerbeidzjan
nadat Armenië en Azerbeidzjan de status van het territorium
betwistten. Armenië en Azerbeidzjan herleven hun geschil over
het gebied in 1988; de strijd escaleerde militair, nadat beide
landen in 1991 onafhankelijk werden van de Sovjet-Unie. In
mei 1994, toen een staakt-het-vuren in werking trad, etnische
Armeense troepen hielden niet alleen Nagorno-Karabach, maar
ook zeven omliggende provincies op het grondgebied van
Azerbeidzjan. De Minsk-groep van de OVSE, gezamenlijk
voorgezeten door de VS, Frankrijk en Rusland, is het kader dat
is ingesteld om te bemiddelen bij een vreedzame oplossing van
het conflict. Corruptie in het land is wijdverspreid, en de
regering, die bij het referendum in 2009 de termijnen van de
president afschafte en de presidentiële voorwaarden verlengde
van 5 tot 7 jaar in 2016, is beschuldigd van autoritarisme.
Hoewel het armoedepercentage is verlaagd en de
infrastructuurinvesteringen de afgelopen jaren aanzienlijk zijn



toegenomen als gevolg van inkomsten uit de olie- en
gasproductie, hebben hervormingen tekortkomingen in de
meeste overheidsinstellingen, met name in de sectoren
onderwijs en gezondheidszorg, en het rechtssysteem
onvoldoende aangepakt. . Onder gezamenlijk voorgezeten door
de VS, Frankrijk en Rusland wordt het kader gecreëerd om te
bemiddelen bij een vreedzame oplossing van het conflict.
Corruptie in het land is wijdverbreid en de regering, die in een
referendum in 2009 de termijnen van de president afschafte en
de presidentiële voorwaarden verlengde van 5 tot 7 jaar in
2016, is beschuldigd van autoritarisme. Hoewel het
armoedepercentage is verlaagd en de infrastructuurinvesteringen
de afgelopen jaren aanzienlijk zijn toegenomen als gevolg van
inkomsten uit de olie- en gasproductie, hebben hervormingen
tekortkomingen in de meeste overheidsinstellingen, met name in
de sectoren onderwijs en gezondheidszorg, en het
rechtssysteem onvoldoende aangepakt. . Onder gezamenlijk
voorgezeten door de VS, Frankrijk en Rusland wordt het kader
gecreëerd om te bemiddelen bij een vreedzame oplossing van
het conflict. Corruptie in het land is wijdverbreid en de regering,
die in een referendum in 2009 de termijnen van de president
afschafte en de presidentiële voorwaarden verlengde van 5 tot 7
jaar in 2016, is beschuldigd van autoritarisme. Hoewel het
armoedepercentage is verlaagd en de infrastructuurinvesteringen
de afgelopen jaren aanzienlijk zijn toegenomen als gevolg van
inkomsten uit de olie- en gasproductie, hebben hervormingen
tekortkomingen in de meeste overheidsinstellingen, met name in
de sectoren onderwijs en gezondheidszorg, en het



rechtssysteem onvoldoende aangepakt. . die in een referendum
in 2009 de termijnen van de president afschafte en de
verlenging van de presidentiële voorwaarden in 2016 van 5 tot
7 jaar goedkeurde, werd beschuldigd van autoritarisme.
Hoewel het armoedepercentage is verlaagd en de
infrastructuurinvesteringen de afgelopen jaren aanzienlijk zijn
toegenomen als gevolg van inkomsten uit de olie- en
gasproductie, hebben hervormingen tekortkomingen in de
meeste overheidsinstellingen, met name in de sectoren
onderwijs en gezondheidszorg, en het rechtssysteem
onvoldoende aangepakt. . die in een referendum in 2009 de
termijnen van de president afschafte en de verlenging van de
presidentiële voorwaarden van 5 tot 7 jaar in 2016
goedkeurde, werd beschuldigd van autoritarisme. Hoewel het
armoedepercentage is verlaagd en de infrastructuurinvesteringen
de afgelopen jaren aanzienlijk zijn toegenomen als gevolg van
inkomsten uit de olie- en gasproductie, hebben hervormingen
tekortkomingen in de meeste overheidsinstellingen, met name in
de sectoren onderwijs en gezondheidszorg, en het
rechtssysteem onvoldoende aangepakt. .

Geografie van Azerbeidzjan

Waar op de wereld is Azerbeidzjan?



De locatie van dit land is Zuidwest-Azië, grenzend aan de
Kaspische Zee, tussen Iran en Rusland, met een kleine
Europese gedeelte ten noorden van de Kaukasus bereik. Het
totale gebied van Azerbeidzjan is 86,600 km2, waarvan 82,629
km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: grote, platte
Kur-Araz Ovaligi (kura- Araks Lowland, grotendeels onder
zeeniveau) met het Grote Kaukasus-gebergte in het noorden,
Qarabag Yaylasi (Karabach Upland) in het westen; Baku ligt op
Abseron Yasaqligi (schiereiland Apsheron) dat uitsteekt in de
Kaspische Zee. Het laagste punt van Azerbeidzjan is Kaspische
Zee -28 m, het hoogste punt Bazarduzu Dagi 4.466 m. En het
klimaat is droog, semi-aride steppe.

Inwoners van Azerbeidzjan
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Azerbeidzjan

wonen. Het nummer is: 9,961,396 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Azerbeidzjaans
91.6%, Lezghin 2%, Russisch 1.3%, Armeens 1.3%, Talysh
1.3%, andere 2.4%. Wat zijn de talen in Azerbeidzjan?
Azerbeidzjaans (Azeri) (officieel) 92,5%, Russisch 1,4%,
Armeens 1,4%, andere 4,7% (2009 est.). En de religies:
Moslim 96,9% (overwegend sji), christen 3%, andere. Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 31.3 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 72.8 jaar. Waar
wonen de mensen in Azerbeidzjan? Hier: Hoogste



bevolkingsdichtheid wordt gevonden in het verre oosten van de
provincie, in en rond Bakoe; afgezien van kleinere verstedelijkte
gebieden, heeft de rest van het land een vrij lichte en gelijkmatig
verdeelde bevolking. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Azerbeidzjan zijn: BAKU (kapitaal) 2.374 miljoen (2015).

Overheid en economie van Azerbeidzjan
De hoofdstad van Azerbeidzjan is Baku (Baki, Baky) en

het overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 66 rayons (rayonlar; rayon
- enkelvoud), 11 steden (saharlar; sahar - enkelvoud);. Met
betrekking tot de economie van Azerbeidzjan zijn belangrijke
industriële producten aardolie en aardolieproducten, aardgas,
olieveld apparatuur; staal, ijzererts; cement; chemicaliën en
petrochemicaliën; textiel. Belangrijke landbouwproducten zijn
Fruit, groenten, graan, rijst, druiven, thee, katoen, tabak;
runderen, varkens, schapen, geiten. De belangrijkste
exportgoederen zijn olie en gas ongeveer 90%, machines,
voedingsmiddelen, katoen en de belangrijkste exportpartners
zijn Italië 19,9%, Duitsland 10,5%, Frankrijk 8%, Indonesië
5,8%, Tsjechische Republiek 5,2% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en uitrusting, voedingsmiddelen,
metalen, chemicaliën en de belangrijkste importpartners zijn
Rusland 15,7%, Turkije 12,5%, VS 9,6%, Duitsland 7,5%,
Italië 6,7 %, Japan 6,2%, China 5,4%, VK 5,4% (2016). Hoe
rijk is Azerbeidzjan en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $17,400 (2017 schatting). Dit is best goed. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per



persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
4.9% (2015 schatting).

Kaart van Azerbeidzjan
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Bahama's

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Bahama's. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Bahama's. Maar
laten we beginnen met de vlag van Bahama's hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Bahama's - Overzicht:
Wat moet je weten over Bahama's? Laten we beginnen met

dit: Lucayan-indianen woonden op de eilanden toen Christoffel
Columbus voor het eerst voet zette in de Nieuwe Wereld op
San Salvador in 1492. De Britse vestiging van de eilanden
begon in 1647; de eilanden werden een kolonie in 1783.
Piraterij floreerde in de 17e en 18e eeuw vanwege de nabijheid
van de Bahama's tot scheepvaartroutes. Sinds het bereiken van
de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk in 1973, heeft
de Bahama's welvaart gekend door toerisme, internationaal
bankieren en vermogensbeheer. Vanwege de locatie is het land
een belangrijk overslagpunt voor illegale drugs, met name naar
de VS en Europa, en wordt het grondgebied gebruikt voor het
smokkelen van illegale migranten naar de VS.

Geografie van Bahama's

Waar op de wereld is Bahama's? De
locatie van dit land is keten van eilanden in de Noord-
Atlantische Oceaan, ten zuidoosten van Florida, ten
noordoosten van Cuba. Het totale gebied van Bahama's is
13,880 km2, waarvan 10,010 km2 land is. Dus dit is een vrij
klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: lange, platte koraalformaties met enkele



laaggeronde heuvels. Het laagste punt van Bahama's is
Atlantische Oceaan 0 m, het hoogste punt Mount Alvernia op
Cat Island 64 m. En het klimaat is tropische zee; gemodereerd
door warme wateren van de Golfstroom.

Inwoners van Bahama's
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Bahama's

wonen. Het nummer is: 329,988. Dus niet zoveel mensen
wonen hier. Wie woont hier? zwart 90.6%, wit 4.7%, zwart en
wit 2.1%, andere 1.9%, niet gespecificeerd 0.7% (2010 est.).
Wat zijn de talen in Bahama's? Engels (officieel), Creools
(onder Haïtiaanse immigranten). En de religies: Protestant
69,9% (inclusief Baptist 34,9%, Anglican 13,7%,
Pinkstergewoon 8,9% Seventh Day Adventist 4,4%, Methodist
3,6%, Church of God 1,9%, Brethren 1,6%), Rooms-katholiek
12%, andere Christian 13% (inclusief Jehovah's Getuige 1,1%),
andere 0,6%, geen 1,9%, niet-gespecificeerd 2,6% (2010 est.).
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 32 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 72.6 jaar. Waar
wonen de mensen in Bahama's? Hier: grootste deel van de
bevolking woont in stedelijke gebieden, tweederde woont op
New Providence Island, waar Nassau zich bevindt. gelegen. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Bahama's zijn: Nassau
(hoofdstad) 267.000 (2014).

Overheid en economie van Bahama's
De hoofdstad van Bahama's is Nassau en het overheidstype



parlementaire democratie (parlement) onder een constitutionele
monarchie; een Commonwealth rijk. Laten we eens kijken naar
de administratieve afdelingen - 31 districten; Acklins Islands,
Berry Islands, Bimini, Black Point, Cat Island, Central Abaco,
Central Andros, Central Eleuthera, City of Freeport, Crooked
Island en Long Cay, East Grand Bahama, Exuma, Grand Cay,
Harbour Island, Hope Town, Inagua, Long Island, Mangrove
Cay, Mayaguana, Moore's Island, North Abaco, North
Andros, North Eleuthera, Ragged Island, Rum Cay, San
Salvador, South Abaco, South Andros, South Eleuthera,
Spanish Wells, West Grand Bahama. Met betrekking tot de
economie van Bahama's zijn belangrijke industriële producten
toerisme, bankwezen, oliebunkeren, maritieme industrieën,
overslag en logistiek, zout, aragoniet, farmaceutische producten.
Belangrijke landbouwproducten zijn Citrusvruchten, groenten;
pluimvee. De belangrijkste exportgoederen zijn Rock-kreeft,
aragoniet, ruw zout, polystyreenproducten en de belangrijkste
exportpartners zijn VS 53,4%, Namibië 31,4% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines en
transportmiddelen, fabrikanten, chemicaliën, minerale
brandstoffen; voedsel en levende dieren en de belangrijkste
importpartners zijn US 81,8% (2016). Hoe rijk is Bahama's en
hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier
het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $25,100 (2017
schatting). Dit betekent dat de levensstandaard hier goed is.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en



services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 9.3% (2010 schatting).

Kaart van Bahama's
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Bahrein

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Bahrein. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Bahrein. Maar
laten we beginnen met de vlag van Bahrein hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Bahrein - Overzicht:
Wat moet je weten over Bahrein? Laten we beginnen met

dit: In 1783 nam de familie Sunni Al-Khalifa de macht in
Bahrein. Om deze bedrijven veilig te stellen, ging het in de 19e
eeuw een reeks verdragen met het VK aan waardoor Bahrein
een Brits protectoraat werd. De archipel bereikte zijn
onafhankelijkheid in 1971. Een gestage daling van de
olieproductie en -reserves sinds 1970 zette Bahrein ertoe aan
stappen te nemen om zijn economie te diversifiëren, in het
proces van de ontwikkeling van petroleumverwerking en -
raffinage, aluminiumproductie, horeca en detailhandel. Het heeft
ook geprobeerd een toonaangevend regionaal bankcentrum te
worden, vooral met betrekking tot islamitische financiën. De
kleine omvang van Bahrein, de centrale ligging tussen de
Golfstaten, de economische afhankelijkheid van Saoedi-Arabië
en de nabijheid van Iran vereisen dat het een delicate
evenwichtsoefening speelt in buitenlandse zaken tussen de
grotere buren. Haar activiteiten op het gebied van buitenlands
beleid liggen meestal in lijn met Saoedi-Arabië en de VAE. De
koninklijke familie Soenn heeft lang moeite gedaan om de
betrekkingen met zijn grote sjiitische meerderheid te beheren.
Begin 2011, tijdens Arabische opstanden elders in de regio,
werd de Bahreinse regering geconfronteerd met vergelijkbare
pro-democratie en hervormingsprotesten thuis met politie en
militaire actie, waaronder de inzet van veiligheidstroepen van de



Gulf Cooperation Council in Bahrein. Politieke gesprekken in
2014 tussen de regering en de oppositie en loyalistische
politieke groeperingen slaagden er niet in een akkoord te
bereiken, wat politieke oppositiepartijen ertoe aanzet
eindwetgeving en gemeenteraadsverkiezingen eind 2014 te
boycotten. Doorlopende onvrede met de politieke status quo
blijft rekening houden met sporadische botsingen tussen
demonstranten en veiligheidstroepen. De koninklijke familie
Soenn heeft er lang over gedaan om de betrekkingen met zijn
grote sjiitische meerderheid te beheren. Begin 2011, tijdens
Arabische opstanden elders in de regio, werd de Bahreinse
regering geconfronteerd met vergelijkbare pro-democratie en
hervormingsprotesten thuis met politie en militaire actie,
waaronder de inzet van veiligheidstroepen van de Gulf
Cooperation Council in Bahrein. Politieke gesprekken in 2014
tussen de regering en de oppositie en loyalistische politieke
groeperingen slaagden er niet in een akkoord te bereiken, wat
politieke oppositiepartijen ertoe aanzet eindwetgeving en
gemeenteraadsverkiezingen eind 2014 te boycotten.
Doorlopende onvrede met de politieke status quo blijft rekening
houden met sporadische botsingen tussen demonstranten en
veiligheidstroepen. De koninklijke familie Soenn heeft er lang
over gedaan om de betrekkingen met zijn grote sjiitische
meerderheid te beheren. Begin 2011, tijdens Arabische
opstanden elders in de regio, werd de Bahreinse regering
geconfronteerd met vergelijkbare pro-democratie en
hervormingsprotesten thuis met politie en militaire actie,
waaronder de inzet van veiligheidstroepen van de Gulf



Cooperation Council in Bahrein. Politieke gesprekken in 2014
tussen de regering en de oppositie en loyalistische politieke
groeperingen slaagden er niet in een akkoord te bereiken, wat
politieke oppositiepartijen ertoe aanzet eindwetgeving en
gemeenteraadsverkiezingen eind 2014 te boycotten.
Doorlopende onvrede met de politieke status quo blijft rekening
houden met sporadische botsingen tussen demonstranten en
veiligheidstroepen. te midden van Arabische opstanden elders in
de regio, werd de Bahreinse regering geconfronteerd met
vergelijkbare pro-democratie en hervormingsprotesten thuis met
politie en militaire actie, waaronder de inzet van
veiligheidstroepen van de Gulf Cooperation Council in Bahrein.
Politieke gesprekken in 2014 tussen de regering en de oppositie
en loyalistische politieke groeperingen slaagden er niet in een
akkoord te bereiken, wat politieke oppositiepartijen ertoe
aanzet eindwetgeving en gemeenteraadsverkiezingen eind 2014
te boycotten. Doorlopende onvrede met de politieke status quo
blijft rekening houden met sporadische botsingen tussen
demonstranten en veiligheidstroepen. te midden van Arabische
opstanden elders in de regio, werd de Bahreinse regering
geconfronteerd met vergelijkbare pro-democratie en
hervormingsprotesten thuis met politie en militaire actie,
waaronder de inzet van veiligheidstroepen van de Gulf
Cooperation Council in Bahrein. Politieke gesprekken in 2014
tussen de regering en de oppositie en loyalistische politieke
groeperingen slaagden er niet in een akkoord te bereiken, wat
politieke oppositiepartijen ertoe aanzet eindwetgeving en
gemeenteraadsverkiezingen eind 2014 te boycotten.



Doorlopende onvrede met de politieke status quo blijft rekening
houden met sporadische botsingen tussen demonstranten en
veiligheidstroepen.

Geografie van Bahrein

Waar op de wereld is Bahrein? De
locatie van dit land is Midden-Oosten, archipel in de Perzische
Golf, ten oosten van Saoedi-Arabië. Het totale gebied van
Bahrein is 760 km2, waarvan 760 km2 land is. Dus dit is een
vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: meestal lage woestijnvlakte
langzaam stijgend tot lage centrale helling. Het laagste punt van
Bahrein is Perzische Golf 0 m, het hoogste punt Jabal ad
Dukhan 135 m. En het klimaat is dor; milde, aangename
winters; zeer hete, vochtige zomers.

Inwoners van Bahrein
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Bahrein wonen.

Het nummer is: 1,410,942 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Bahreinse 46%,
Aziatische 45,5%, andere Arabische 4,7%, Afrikaanse 1,6%,
Europese 1%, andere 1,2% (inclusief inwoners van de
Golfcoöperatie, Noord- en Zuid-Amerikanen en Oceaniërs)



(Est van 2010). Wat zijn de talen in Bahrein? Arabisch
(officieel) , Engels, Farsi, Urdu. En de religies: Muslim 70,3%,
Christian 14,5%, Hindu 9,8%, Buddhist 2,5%, Jewish 0,6%,
volksreligie. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 32.3 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 79 jaar.
Waar wonen de mensen in Bahrein? Hier: Kleinste bevolking
van de Golfstaten, maar urbanisatiepercentage hoger dan 90% ;
grootste nederzettingsconcentratie is te vinden aan de uiterste
noordkant van het eiland in en rond Manamah en Al Muharraq.
De belangrijkste stedelijke gebieden van Bahrein zijn: Manama
(hoofdstad) 411.000 (2015).

Overheid en economie van Bahrein
De hoofdstad van Bahrein is Manama en het overheidstype

constitutionele monarchie. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 4 gouvernementen (muhafazat,
enkelvoud - muhafazah); Asimah (Hoofdstad), Janubiyah
(Zuidelijk), Muharraq, Shamaliyah (Noordelijk). Met
betrekking tot de economie van Bahrein zijn belangrijke
industriële producten verwerking en raffinage van visolie ,
aluminium smelten, ijzerpelletisering, kunstmest, islamitisch en
offshore bankieren, verzekeringen, scheepsreparatie, toerisme.
Belangrijke landbouwproducten zijn Fruit, groenten; pluimvee,
zuivelproducten; garnalen,. De belangrijkste exportgoederen
zijn aardolie en aardolieproducten, aluminium, textiel en de
belangrijkste exportpartners zijn Saoedi-Arabië 18,3%,
Verenigde Arabische Emiraten 17,5%, VS 11,1%, Japan 8,7%,



Qatar 4,8%, China 4,2% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn ruwe olie, machines, chemicaliën en de
belangrijkste importpartners zijn China 9,7%, VS 8,6%, VAE
7,4%, Japan 6,1%, Saoedi-Arabië 5,5% (2016). Hoe rijk is
Bahrein en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$51,800 (2017 schatting). Dit betekent dat de mensen hier
gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Bahrein
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Bangladesh

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Bangladesh. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Bangladesh.
Maar laten we beginnen met de vlag van Bangladesh hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Bangladesh - Overzicht:
Wat moet je weten over Bangladesh? Laten we beginnen

met dit: Het enorme deltagebied gevormd aan de samenvloeiing
van de Ganges en de Brahmaputra riviersystemen - nu
aangeduid als Bangladesh - was een losjes ingebedde
buitenpost van verschillende rijken die zich concentreerden op
de Gangetic vlakte gedurende een groot deel van het eerste
millennium na Christus. Moslimconversies en nederzettingen in
de regio begonnen in de 10e eeuw, voornamelijk van Arabische
en Perzische handelaren en predikers. Europeanen vestigden
handelsposten in het gebied in de 16e eeuw. Uiteindelijk werd
het gebied dat bekend staat als Bengalen, voornamelijk hindoes
in het westelijk deel en meestal moslim in de oostelijke helft,
onderdeel van Brits India. Partitie in 1947 resulteerde in een
oostelijke vleugel van Pakistan in het gebied van de
meerderheid van de moslims, dat Oost-Pakistan werd. De roep
om meer autonomie en vijandigheid tussen de oostelijke en
westelijke vleugels van Pakistan leidde tot een Bengaalse
onafhankelijkheidsbeweging. Die beweging, Die regering
keerde het land terug naar volledig democratisch bestuur in
december 2008 met de verkiezing van het AL en premier
Sheikh Hasina. In januari 2014 won de zittende AL de nationale
verkiezingen met een overweldigende meerderheid nadat de
BNP had geboycot, waardoor Hasina's termijn als premier
werd verlengd. Met de hulp van internationale



ontwikkelingshulp heeft Bangladesh het armoedecijfer
teruggebracht van meer dan de helft van de bevolking naar
minder dan een derde, bereikte Millennium-
ontwikkelingsdoelen voor de gezondheid van moeders en
kinderen en boekte sinds de onafhankelijkheid grote
vooruitgang op het gebied van voedselzekerheid. De afgelopen
twee decennia is de economie gegroeid met gemiddeld 6% per
jaar en het land bereikte in 2015 de status lager-
middeninkomens van de Wereldbank. de zittende AL won de
nationale verkiezingen met een overweldigende meerderheid
nadat de BNP had geboycot, waardoor Hasina's termijn als
premier werd verlengd. Met de hulp van internationale
ontwikkelingshulp heeft Bangladesh het armoedecijfer
teruggebracht van meer dan de helft van de bevolking naar
minder dan een derde, bereikte Millennium-
ontwikkelingsdoelen voor de gezondheid van moeders en
kinderen en boekte sinds de onafhankelijkheid grote
vooruitgang op het gebied van voedselzekerheid. De afgelopen
twee decennia is de economie gegroeid met gemiddeld 6% per
jaar en het land bereikte in 2015 de status lager-
middeninkomens van de Wereldbank. de zittende AL won de
nationale verkiezingen met een overweldigende meerderheid
nadat de BNP had geboycot, waardoor Hasina's termijn als
premier werd verlengd. Met de hulp van internationale
ontwikkelingshulp heeft Bangladesh het armoedecijfer
teruggebracht van meer dan de helft van de bevolking naar
minder dan een derde, bereikte Millennium-
ontwikkelingsdoelen voor de gezondheid van moeders en



kinderen en boekte sinds de onafhankelijkheid grote
vooruitgang op het gebied van voedselzekerheid. De afgelopen
twee decennia is de economie gegroeid met gemiddeld 6% per
jaar en het land bereikte in 2015 de status lager-
middeninkomens van de Wereldbank. en heeft sinds de
onafhankelijkheid grote vooruitgang geboekt op het gebied van
voedselzekerheid. De afgelopen twee decennia is de economie
gegroeid met gemiddeld 6% per jaar en het land bereikte in
2015 de status lager-middeninkomens van de Wereldbank. en
heeft sinds de onafhankelijkheid grote vooruitgang geboekt op
het gebied van voedselzekerheid. De afgelopen twee decennia
is de economie gegroeid met gemiddeld 6% per jaar en het land
bereikte in 2015 de status lager-middeninkomens van de
Wereldbank.

Geografie van Bangladesh

Waar op de wereld is Bangladesh?
De locatie van dit land is Zuid-Azië, grenzend aan de Golf van
Bengalen, tussen Birma en India. Het totale gebied van
Bangladesh is 148,460 km2, waarvan 130,170 km2 land is. Dit
is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: meestal vlakke alluviale vlakte;



heuvelachtig in het zuidoosten. Het laagste punt van Bangladesh
is Indische Oceaan 0 m, het hoogste punt Keokradong 1.230
m. En het klimaat is tropisch; zachte winter (oktober tot maart);
warme, vochtige zomer (maart tot juni); vochtige, warme
regenachtige moesson (juni tot oktober).

Inwoners van Bangladesh
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Bangladesh

wonen. Het nummer is: 157,826,578 (7/2017 schatting). Dus
dit land is een van de meest bevolkte in de wereld. Wie woont
hier? Bengaals minstens 98%, etnische groepen 1.1%. Wat zijn
de talen in Bangladesh? Bangla 98.8% (officieel, ook bekend
als Bengaals), andere 1,2% (2011 est.). En de religies: moslim
89,1%, hindoe 10%, andere 0,9% (inclusief boeddhistische,
christelijke) (est 2013). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld?
26.7 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de
mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de
andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de
geboorte)? Dit: 73.4 jaar. Waar wonen de mensen in
Bangladesh? Hier: dit is onbekend. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Bangladesh zijn: Dhaka (hoofdstad) 17,598
miljoen; Chittagong 4.539 miljoen; Khulna 1.022 miljoen;
Rajshahi 844.000 (2015).

Overheid en economie van Bangladesh
De hoofdstad van Bangladesh is Dhaka en het

overheidstype parlementaire republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 8 divisies; Barisal,
Chittagong, Dhaka, Khulna, Mymensingh, Rajshahi, Rangpur,



Sylhet. Met betrekking tot de economie van Bangladesh zijn
belangrijke industriële producten jute, katoen, kledingstukken,
papier, leer, kunstmest, ijzer en staal, cement,
aardolieproducten, tabak, geneesmiddelen, keramiek, thee,
zout, suiker, eetbare oliën, zeep en detergent, gefabriceerde
metalen producten, elektriciteit, aardgas. Belangrijke
landbouwproducten zijn Rijst, jute, thee, tarwe suikerriet,
aardappelen, tabak, peulvruchten, oliehoudende zaden,
specerijen, fruit; rundvlees, melk, gevogelte. De belangrijkste
exportgoederen zijn Kleding, breigoed, landbouwproducten,
diepvriesproducten (vis en zeevruchten), jute en juteartikelen,
leathe en de belangrijkste exportpartners zijn VS 13,1%,
Duitsland 12,7%, VK 8,6%, Frankrijk 5,1%, Spanje 5%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn katoen, machines
en uitrusting, chemicaliën, ijzer en staal, voedingsmiddelen en de
belangrijkste importpartners zijn China 24,3%, India 13,4%,
Singapore 5,1%, Japan 4,5% (2016). Hoe rijk is Bangladesh
en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is
hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $4,200 (2017
schatting). Dit is een zeer laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
31.5% (2010 schatting).

Kaart van Bangladesh
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Barbados

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Barbados. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Barbados. Maar
laten we beginnen met de vlag van Barbados hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Barbados - Overzicht:
Wat moet je weten over Barbados? Laten we beginnen met

dit: Het eiland was onbewoond toen het voor het eerst door de
Britten werd ingenomen in 1627. Afrikaanse slaven werkten de
suikerplantages die op het eiland waren gevestigd tot 1834,
toen de slavernij werd afgeschaft. De economie bleef in het
grootste deel van de 20e eeuw sterk afhankelijk van de
productie van suiker, rum en melasse. De geleidelijke invoering
van sociale en politieke hervormingen in de jaren 40 en 50
leidde in 1966 tot volledige onafhankelijkheid van het VK. In
de jaren negentig overtroffen toerisme en productie de
suikerindustrie in economisch opzicht.

Geografie van Barbados

Waar op de wereld is Barbados? De
locatie van dit land is Caraïben, eiland in de Noord-Atlantische
Oceaan, ten noordoosten van Venezuela. Het totale gebied van
Barbados is 430 km2, waarvan 430 km2 land is. Dus dit is een
vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: relatief vlak; stijgt voorzichtig
naar centraal hoogland regio. Het laagste punt van Barbados is
Atlantische Oceaan 0 m, het hoogste punt Zet Hillaby op 336



m. En het klimaat is tropisch; regenseizoen (juni tot oktober).

Inwoners van Barbados
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Barbados

wonen. Het nummer is: 292,336 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? zwart 92,4%, wit
2,7%, gemengd 3,1%, Oost-Indisch 1,3%, andere 0,2%, niet-
gespecificeerd 0,2% (2010 est.). Wat zijn de talen in
Barbados? Engels (officieel), Bajan (Engels-gebaseerde
creoolse taal, veel gesproken in informele settings). En de
religies: Protestant 66,4% (inclusief Anglicaans 23,9%, andere
pinkstervrienden 19,5%, adventist 5,9%, methodisten 4,2%,
Wesleyan 3,4%, Nazarene 3,2%, Church of God 2,4%, Baptist
1,8%, Moravische 1,2%, andere protestantse 0,9%), rooms-
katholieke 3,8%, andere christenen 5,4% (inclusief Jehova's
getuige 2,0%, andere 3,4%), rastafari 1%, andere 1,5%, geen
20,6%, niet-gespecificeerde 1,2% ( 2010 est.). Hoe oud zijn
de mensen gemiddeld? 38.6 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 75.5 jaar. Waar
wonen de mensen in Barbados? Hier: Meest dichtbevolkte land
in het oostelijke deel van het Caribisch gebied; ongeveer een
derde woont in stedelijke gebieden. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Barbados zijn: Bridgetown (hoofdstad) 90.000
(2014).

Overheid en economie van Barbados
De hoofdstad van Barbados is Bridgetown en het



overheidstype parlementaire democratie (parlement) onder een
constitutionele monarchie; a Commonwealth realm. Laten we
eens kijken naar de administratieve afdelingen - 11 parochies en
1 stad; Bridgetown, Christ Church, Saint Andrew, Saint
George, Saint James, Saint John, Saint Joseph, Saint Lucy,
Saint Michael, Saint Peter, Saint Philip, Saint Thomas. Met
betrekking tot de economie van Barbados zijn belangrijke
industriële producten toerisme, suiker, lichte productie,
assemblage van componenten voor export. Belangrijke
landbouwproducten zijn suikerriet, groenten, katoen. De
belangrijkste exportgoederen zijn fabrikaten, suiker, melasse,
rum, andere voedingsmiddelen en dranken, chemicaliën,
elektrische componenten en de belangrijkste exportpartners zijn
VS 39,6%, Trinidad en Tobago 8,9%, Guyana 5,2%, China
4,9%, Jamaica 4,8 %, St. Lucia 4,3% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn consumptiegoederen, machines,
levensmiddelen, bouwmaterialen, chemicaliën, brandstof,
elektrische componenten en de belangrijkste importpartners zijn
VS 39%, Trinidad en Tobago 13,4%, China 7,3%, VK 4,8%
(2016). Hoe rijk is Barbados en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $17,500 (2017 schatting). Dit is best goed.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Barbados



 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Wit-Rusland

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Wit-Rusland. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Wit-Rusland.
Maar laten we beginnen met de vlag van Wit-Rusland hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Wit-Rusland - Overzicht:
Wat moet je weten over Wit-Rusland? Laten we beginnen

met dit: Na zeven decennia als deelrepubliek van de Sovjetunie
bereikte Wit-Rusland zijn onafhankelijkheid in 1991. Het heeft
nauwere politieke en economische banden met Rusland
behouden dan met een van de andere voormalige
Sovjetrepublieken. Wit-Rusland en Rusland ondertekenden op
8 december 1999 een verdrag over een unie met twee staten,
waarin een grotere politieke en economische integratie werd
beoogd. Hoewel Wit-Rusland instemde met een kader voor de
uitvoering van het akkoord, moet er nog een serieuze
implementatie plaatsvinden. Sinds zijn verkiezing in juli 1994 als
de eerste en enige rechtstreeks verkozen president van het land,
heeft Aleksandr Loekashenko zijn macht gestaag
geconsolideerd door middel van autoritaire middelen en een
gecentraliseerd economisch systeem. Regeringsbeperkingen op
politieke en burgerlijke vrijheden, vrijheid van meningsuiting en
pers, vreedzame vergadering en religie zijn gehandhaafd.

Geografie van Wit-Rusland



Waar op de wereld is Wit-Rusland?
De locatie van dit land is Oost-Europa, ten oosten van Polen.
Het totale gebied van Wit-Rusland is 207,600 km2, waarvan
202,900 km2 land is. Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen
we het terrein van het land beschrijven? Op deze manier:
algemeen vlak met veel moerasland. Het laagste punt van Wit-
Rusland is Nyoman rivier 90 m, het hoogste punt
Dzyarzhynskaya Hara 346 m. En het klimaat is koude winters,
koele en vochtige zomers; overgang tussen continentaal en
maritiem in het.

Inwoners van Wit-Rusland
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Wit-Rusland

wonen. Het nummer is: 9,549,747 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Wit-Russische
83,7%, Russische 8,3%, Poolse 3,1%, Oekraïense 1,7%,
andere 2,4%, niet-gespecificeerde 0,9% (2009 est.). Wat zijn
de talen in Wit-Rusland? Russisch (officieel) 70,2%, Wit-
Russisch (officieel) 23,4%, andere 3,1% (inclusief kleine Pools-
en Oekraïens-sprekende minderheden), niet gespecificeerd
3,3% (2009 est.). En de religies: Orthodox 48,3%, katholiek



7,1%, andere 3,5%, niet -believers 41,1% (2011 est.). Hoe
oud zijn de mensen gemiddeld? 40 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 73 jaar. Waar
wonen de mensen in Wit-Rusland? Hier: een redelijk
gelijkmatige verdeling over het grootste deel van het land, met
stedelijke gebieden die grotere en dichtere populaties
aantrekken. De belangrijkste stedelijke gebieden van Wit-
Rusland zijn: Minsk (hoofdstad) 1,915 miljoen (2015).

Overheid en economie van Wit-Rusland
De hoofdstad van Wit-Rusland is Minsk en het

overheidstype presidentiële republiek in naam, hoewel in feite
een dictatuur. Laten we eens kijken naar de administratieve
afdelingen - 6 provincies (voblastsi, singular - voblasts ') en 1
gemeente (horad); Brest, Homyel '(Gomel'), Horad Minsk
(Minsk City), Hrodna (Grodno), Mahilyow (Mogilev), Minsk,
Vitsyebsk (Vitebsk). Met betrekking tot de economie van Wit-
Rusland zijn belangrijke industriële producten -snijgereedschap,
tractoren, vrachtwagens, grondverzetmachines, motorfietsen,
synthetische vezels, kunstmest, textiel, koelkasten, wasmachines
en andere huishoudelijke apparaten. Belangrijke
landbouwproducten zijn Graan, aardappelen, groenten,
suikerbieten, vlas; rundvlees, melkmetaal. De belangrijkste
exportgoederen zijn machines en uitrusting, minerale producten,
chemicaliën, metalen, textiel, levensmiddelen en de belangrijkste
exportpartners zijn Rusland 46,6%, Oekraïne 12,2%, VK
4,6%, Duitsland 4% (2016). De belangrijkste importgoederen



zijn minerale producten, machines en uitrusting, chemicaliën,
voedingsmiddelen, metalen en de belangrijkste importpartners
zijn Rusland 55,5%, China 7,8%, Duitsland 4,9%, Polen 4,4%
(2016). Hoe rijk is Wit-Rusland en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $18,600 (2017 schatting). Dit is best goed.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 5.7% (2016 schatting).

Kaart van Wit-Rusland
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

België

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
België. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van België. Maar
laten we beginnen met de vlag van België hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


België - Overzicht:
Wat moet je weten over België? Laten we beginnen met dit:

België werd onafhankelijk van Nederland in 1830; het werd
bezet door Duitsland tijdens de Wereldoorlogen I en II. Het
land bloeide in de afgelopen halve eeuw als een moderne,
technologisch geavanceerde Europese staat en lid van de
NAVO en de EU. In de afgelopen jaren hebben de politieke
verdeeldheid tussen de Nederlandstalige Vlamingen in het
noorden en de Franstalige Walen in het zuiden geleid tot
grondwetswijzigingen die deze regio's formele erkenning en
autonomie verlenen. De hoofdstad van Brussel herbergt talloze
internationale organisaties, waaronder de EU en de NAVO.

Geografie van België

Waar op de wereld is België? De
locatie van dit land is West-Europa, grenzend aan de Noordzee,
tussen Frankrijk en Nederland. Het totale gebied van België is
30,528 km2, waarvan 30,278 km2 land is. Dit is dus geen groot
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op



deze manier: vlakke kustvlakten in het noordwesten, centrale
glooiende heuvels, ruige bergen van de Ardennen Bos in het
zuidoosten. Het laagste punt van België is Noordzee 0 m, het
hoogste punt Botrange 694 m. En het klimaat is gematigd;
zachte winters, koele zomers; regenachtige, vochtige, bewolkte.

Inwoners van België
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in België wonen.

Het nummer is: 11,491,346 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Belgische 75%, Italiaanse
4.1%, Marokkaanse 3.7%, Franse 2.4%, Turkse 2%,
Nederlandse 2%, andere 12.8% (2011 est.). Wat zijn de talen
in België? Nederlands (officieel) 60%, Frans (officieel) 40%,
Duits (officieel) minder dan 1%. En de religies: rooms-katholiek
50%, protestant en ander christen 2,5%, moslim 5%, joods
0,4%, boeddhistisch 0,3%, atheïst 9,2%, geen 32,6% (2009
est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 41.4 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 81.1
jaar. Waar wonen de mensen in België? Hier: grootste deel van
de bevolking geconcentreerd in de noordelijke twee derde van
het land; het zuidoosten is dunbevolkt; beschouwd als een van
de hoogste bevolkingsdichtheden ter wereld; ongeveer 97%
woont in stedelijke gebieden. De belangrijkste stedelijke
gebieden van België zijn: Brussel (hoofdstad) 2.045 miljoen;
Antwerpen 994.000 (2015).

Overheid en economie van België



De hoofdstad van België is Brussel en het overheidstype
Federale parlementaire democratie onder een constitutionele
monarchie. Laten we eens kijken naar de administratieve
afdelingen - 3 regio's (Frans: regio's, enkelvoud - regio;
Nederlands: gewesten, singular - gewest); Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, ook bekend als Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, Regio de Bruxelles-Capitale (Franse
lange vorm), Bruxelles-Capitale (Franse verkorte vorm);
Vlaams Gewest (Vlaanderen), ook bekend als Vlaams Gewest
(Nederlandse lange vorm), Vlaanderen (Nederlandse verkorte
vorm), Regio Flamande (Franse lange vorm), Flandre (Franse
verkorte vorm); Waals Gewest (Wallonië), ook bekend als
Regio Wallone (Franse lange vorm), Wallonie (Franse korte
vorm), Waals Gewest (Nederlandse lange vorm), Wallonie
(Nederlandse verkorte vorm). Met betrekking tot de economie
van België zijn belangrijke industriële producten en
metaalproducten, assemblage van motorvoertuigen,
transportmiddelen, wetenschappelijke instrumenten, verwerkte
voedingsmiddelen en dranken, chemicaliën, farmaceutische
producten, basismetalen, textiel, glas, aardolie. Belangrijke
landbouwproducten zijn , verse groenten, fruit, graan, tabak;
rund-, kalfs-, varkensvlees-, melktechniek-. De belangrijkste
exportgoederen zijn chemicaliën, machines en uitrusting,
afgewerkte diamanten, metalen en metalen producten,
voedingsmiddelen en de belangrijkste exportpartners zijn
Duitsland 16,7%, Frankrijk 15,4%, Nederland 11,2%, VK
8,9%, VS 5,8%, Italië 5,2% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn grondstoffen, machines en uitrusting,



chemicaliën, ruwe diamanten, farmaceutica , voedingsmiddelen,
transportmiddelen, olieproducten en de belangrijkste
importpartners zijn Nederland 16,1%, Duitsland 13,6%,
Frankrijk 9,5%, VS 8,1%, VK 4,8%, Ierland 4,5%, China
4,3% (2016). Hoe rijk is België en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $46,300 (2017 schatting). Dit betekent dat de
mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 15.1% (2013
schatting).

Kaart van België
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Belize

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Belize. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Belize. Maar
laten we beginnen met de vlag van Belize hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Belize - Overzicht:
Wat moet je weten over Belize? Laten we beginnen met dit:

Belize was de site van verschillende Maya-stadstaten tot hun
verval aan het einde van het eerste millennium na Christus. De
Britten en de Britten betwistten de regio in de 17e en 18e eeuw;
het werd formeel de kolonie van Brits Honduras in 1862.
Territoriale geschillen tussen het VK en Guatemala vertraagden
de onafhankelijkheid van Belize tot 1981. Guatemala weigerde
de nieuwe natie te erkennen tot 1992 en de twee landen zijn
betrokken bij een lopend grensgeschil. Toerisme is de
steunpilaar van de economie geworden. De huidige zorgen
omvatten de zware buitenlandse schuldenlast van het land, de
hoge werkloosheid, de groeiende betrokkenheid bij de
Mexicaanse en Zuid-Amerikaanse drugshandel, hoge
criminaliteitscijfers en een van de hoogste
prevalentiepercentages voor hiv / aids in Midden-Amerika.

Geografie van Belize

Waar op de wereld is Belize? De
locatie van dit land is Midden-Amerika, grenzend aan de
Caribische Zee, tussen Guatemala en Mexico. Het totale gebied
van Belize is 22,966 km2, waarvan 22,806 km2 land is. Dit is



dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: vlakke, moerassige kustvlakte;
lage bergen in het zuiden. Het laagste punt van Belize is
Caribische zee 0 m, het hoogste punt Doyle's Delight 1.124 m.
En het klimaat is tropisch; erg warm en vochtig; regenseizoen
(mei tot november); droog seizoen (februari tot mei).

Inwoners van Belize
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Belize wonen.

Het nummer is: 360,346 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? mestizo 52,9%, Creools
25,9%, Maya 11,3%, Garifuna 6,1%, Oost-Indisch 3,9%,
mennoniet 3,6%, wit 1,2%, Aziatisch 1%, andere 1,2%,
onbekende 0,3%. Wat zijn de talen in Belize? Engels 62,9%
(officieel), Spaans 56,6%, Creools 44,6%, Maya 10,5%, Duits
3,2%, Garifuna 2,9%, andere 1,8%, onbekend 0,3%, geen
0,2% (kan niet spreken). En de religies: Rooms-katholiek
40,1%, protestant 31,5% (inclusief Pinksteren 8,4%, Seventh
Day Adventist 5,4%, Anglicaan 4,7%, Doopsgezind 3,7%,
Baptist 3,6%, Methodist 2,9%, Nazarener 2,8%), Jehovah's
Getuige 1,7%, andere 10,5% (inclusief Baha'i, Boeddhist,
Hindu , Mormon, Muslim, Rastafarian, Salvation Army), niet
gespecificeerd 0,6%, geen 15,5% (2010 est.). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 22.7 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 68.9 jaar. Waar
wonen de mensen in Belize? Hier: Ongeveer 25% tot 30% van



de bevolking woont in de voormalige hoofdstad Belize City;
meer dan de helft van de totale bevolking is landelijk;
bevolkingsdichtheid is iets hoger in het noorden en oosten. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Belize zijn: Belmopan
(hoofdstad) 17.000 (2014).

Overheid en economie van Belize
De hoofdstad van Belize is Belmopan en het overheidstype

Parlementaire democratie (Nationale Vergadering) onder een
constitutionele monarchie; een Commonwealth rijk. Laten we
eens kijken naar de administratieve afdelingen - 6 districten;
Belize, Cayo, Corozal, Orange Walk, Stann Creek, Toledo.
Met betrekking tot de economie van Belize zijn belangrijke
industriële producten , voedselverwerking, toerisme, bouw, olie.
Belangrijke landbouwproducten zijn Bananen, cacao,
citrusvruchten, suiker; vis, gekweekte garnalen;
kledingproductie van lumbe. De belangrijkste exportgoederen
zijn suiker, bananen, citrus, kleding, visproducten, melasse,
hout, ruwe olie en de belangrijkste exportpartners zijn Birma
30,7%, VS 22,6%, VK 19,3% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en vervoermaterieel, fabrikaten;
brandstoffen, chemicaliën, farmaceutische producten; voedsel,
dranken, tabak en de belangrijkste importpartners zijn VS
37,2%, China 11,6%, Mexico 10,8%, Guatemala 7% (2016).
Hoe rijk is Belize en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $8,300 (2017 schatting). Dit is een vrij laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met



betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 41% (2013 schatting).

Kaart van Belize
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Benin

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Benin. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Benin. Maar
laten we beginnen met de vlag van Benin hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Benin - Overzicht:
Wat moet je weten over Benin? Laten we beginnen met dit:

Tegenwoordig was Benin de site van Dahomey, een West-
Afrikaans koninkrijk dat rond 1600 de aandacht trok en
gedurende de volgende twee en een halve eeuw een regionale
macht werd, grotendeels gebaseerd op zijn slavenhandel.
Kustgebieden van Dahomey werden beheerst door de Fransen
in de tweede helft van de 19e eeuw; het volledige koninkrijk
werd overwonnen door 1894. Franse Dahomey bereikte
onafhankelijkheid in 1960; het veranderde zijn naam in 1975 in
de Republiek Benin. Een opeenvolging van militaire regeringen
eindigde in 1972 met de opkomst van de macht van Mathieu
Kerekou en de oprichting van een regering gebaseerd op
marxistisch-leninistische principes. Een overgang naar de
representatieve regering begon in 1989. Twee jaar later luidden
vrije verkiezingen in voormalig premier Nicephore Soglo als
president in, waarmee de eerste succesvolle overdracht van
macht in Afrika van een dictatuur naar een democratie werd
gemarkeerd. Kerekou werd aan de macht gebracht door
verkiezingen gehouden in 1996 en 2001, hoewel enkele
onregelmatigheden werden beweerd. Kerekou trad aan het
einde van zijn tweede termijn in 2006 af en werd opgevolgd
door Thomas YAYI Boni, een politieke buitenstaander en
onafhankelijk, die in maart 2011 een tweede termijn van vijf
jaar won. Patrice Talon, een rijke zakenman, trad in 2016 na



zijn ambtstermijn in dienst campagne voeren om het vertrouwen
van het publiek in de regering te herstellen.

Geografie van Benin

Waar op de wereld is Benin? De
locatie van dit land is West-Afrika, grenzend aan de Bocht van
Benin, tussen Nigeria en Togo. Het totale gebied van Benin is
112,622 km2, waarvan 110,622 km2 land is. Dit is dus geen
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: meestal vlak tot golvende vlakte; enkele
heuvels en lage bergen. Het laagste punt van Benin is
Atlantische Oceaan 0 m, het hoogste punt Mont Sokbaro 658
m. En het klimaat is tropisch; heet, vochtig in het zuiden; semi-
aride in het noorden,.

Inwoners van Benin
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Benin wonen.

Het nummer is: 11,038,805. Dit is dus geen erg grote populatie.
Wie woont hier? Fon en aanverwant 38,4%, Adja en
aanverwant 15,1%, Yoruba en aanverwant 12%, Bariba en
aanverwant 9,6%, Fulani en aanverwant 8,6%, Ottamari en
aanverwant 6,1%, Yoa-Lokpa en aanverwant 4,3%, Dendi en
aanverwant 2,9%, andere 0,9%, buitenlander 1,9% (2013



est.). Wat zijn de talen in Benin? Frans (officieel), Fon en
Yoruba (meest voorkomende plaatselijke talen in het zuiden),
stamtalen (ten minste zes grote in het noorden). En de religies:
moslim 27,7%, rooms-katholiek 25,5%, protestant 13,5 %
(Celestial 6,7%, Methodist 3,4%, andere protestant 3,4%),
Vodoun 11,6%, andere Christian 9,5%, andere traditionele
religies 2,6%, andere 2,6%, geen 5,8% (2013 est.). Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 18.2 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 62.3 jaar. Waar
wonen de mensen in Benin? Hier: de bevolking bevindt zich
voornamelijk in het zuiden, met de hoogste concentratie van
mensen die in en rond de steden aan de Atlantische kust wonen;
het grootste deel van het noorden blijft dunbevolkt met hogere
concentraties van inwoners in het westen. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Benin zijn: Porto-novo (hoofdstad)
268.000 (2014); Cotonou (zetel van de regering) 682.000;
Abomey-Calavi 757.000 (2015).

Overheid en economie van Benin
De hoofdstad van Benin is Porto-Novo (constitutioneel

kapitaal); Cotonou (zetel van de regering) en het overheidstype
presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 12 departementen; Alibori,
Atacora, Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, Donga, Littoral,
Mono, Oueme, Plateau, Zou. Met betrekking tot de economie
van Benin zijn belangrijke industriële producten textiel,
voedselverwerking, bouwmaterialen, cement. Belangrijke



landbouwproducten zijn Katoen, maïs, cassave (maniok,
tapioca), yams, bonen, palmolie, pinda's, cashewnoten; vee. De
belangrijkste exportgoederen zijn katoen, cashewnoten,
sheaboter, textiel, palmproducten, zeevruchten en de
belangrijkste exportpartners zijn India 14,3%, Maleisië 12,2%,
Bangladesh 9,5%, Wit-Rusland 7,4%, China 6,2%, Nigeria
6,1%, Niger 5,6% (2016). De belangrijkste importgoederen
zijn voedingsmiddelen, kapitaalgoederen, aardolieproducten en
de belangrijkste importpartners zijn India 14,9%, Thailand
12,4%, Frankrijk 10,1%, China 8,4%, Togo 7,3%, Nederland
4,8%, België 4,7% (2016). Hoe rijk is Benin en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $2,200 (2017 schatting). Dit is
een zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 36.2% (2011 schatting).

Kaart van Benin
 





We raden het ten zeerste aan
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Bermuda

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Bermuda. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
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http://mapsguides.com/


overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Bermuda. Maar
laten we beginnen met de vlag van Bermuda hier:
 

Bermuda - Overzicht:
Wat moet je weten over Bermuda? Laten we beginnen met

dit: Bermuda werd voor het eerst bewoond in 1609 door
schipbreukelingen van Engelse kolonisten op weg naar Virginia.
Bermuda is autonoom sinds 1620 en is de oudste en meest
bevolkte van de Britse overzeese gebiedsdelen. Vakantie naar
het eiland om te ontsnappen aan Noord-Amerikaanse winters
die voor het eerst werden ontwikkeld in de Victoriaanse tijd.
Toerisme blijft belangrijk voor de economie van het eiland,
hoewel het internationale bedrijfsleven het de afgelopen jaren
heeft ingehaald. Bermuda heeft zich ook ontwikkeld tot een
zeer succesvol offshore financieel centrum. Een referendum
over onafhankelijkheid van het VK werd in 1995 degelijk
verslagen.

Geografie van Bermuda

Waar op de wereld is Bermuda? De



locatie van dit land is Noord-Amerika, eilandengroep in de
Noord-Atlantische Oceaan, ten oosten van South Carolina
(VS). Het totale gebied van Bermuda is 54 km2, waarvan 54
km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: lage heuvels
gescheiden door vruchtbare depressies. Het laagste punt van
Bermuda is Atlantische Oceaan 0 m Stadheuvel, het hoogste
punt 79 m. En het klimaat is subtropisch; mild, vochtig; stormen,
sterke winden komen vaak voor in winte.

Inwoners van Bermuda
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Bermuda

wonen. Het nummer is: 70,864 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? zwart) 53,8%, wit
31%, gemengd 7,5%, andere 7,1%, niet-gespecificeerd 0,6 %
(2010 est.). Wat zijn de talen in Bermuda? Engels (officieel),
Portugese. En de religies: protestant 46.2% (inclusief
Anglicaanse 15.8%, African Methodist Episcopal 8.6%,
Seventh Day Adventist 6.7, Pentecostal 3.5%, Methodist
2.7%, Presbyterian 2.0%, Church of God 1.6%, Baptist 1,2%,
Leger des Heils 1,1%, Broeders 1,0%, andere protestant
2,0%), Rooms-katholiek 14,5%, Jehovah's Getuige 1,3%,
andere christen 9,1%, moslim 1%, andere 3,9%, geen 17,8%,
niet-gespecificeerd 6,2% ( Est van 2010). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 43.4 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 81.4 jaar. Waar



wonen de mensen in Bermuda? Hier: relatief gelijkmatige
verdeling van de bevolking in. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Bermuda zijn: Hamilton (hoofdstad) 10.000
(2014).

Overheid en economie van Bermuda
De hoofdstad van Bermuda is Hamilton en het

overheidstype parlementaire democratie (Parlement);
zelfbesturende overzeese gebied van het VK. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 9 parochies en 2
gemeenten; Devonshire, Hamilton, Hamilton, Paget, Pembroke,
Saint George, Saint George's, Sandys, Smith's, Southampton,
Warwick. Met betrekking tot de economie van Bermuda zijn
belangrijke industriële producten internationale bedrijven,
toerisme, lichte productie. Belangrijke landbouwproducten zijn
bananen, groenten, citrusvruchten, bloemen; zuivelproducten,
honing. De belangrijkste exportgoederen zijn re-export van
geneesmiddelen en de belangrijkste exportpartners zijn Letland
33,4%, Jamaica 16,6%, VS 13,7%, Nigeria 11,7%, Israël
4,7% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn kleding,
brandstoffen, machines en transportmiddelen, bouwmaterialen,
chemicaliën, voedsel en levende dieren en de belangrijkste
importpartners zijn VS 54,2%, Japan 17,9%, Zuid-Korea
13,7%, Canada 4,9% (2016). Hoe rijk is Bermuda en hoe rijk
zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP
per hoofd van de bevolking (PPP): $85,700 (2013 schatting).
Dit betekent dat de mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking



tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
11% (2008 schatting).

Kaart van Bermuda
 

We raden het ten zeerste aan
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Bhutan

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Bhutan. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Bhutan. Maar
laten we beginnen met de vlag van Bhutan hier:
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Bhutan - Overzicht:
Wat moet je weten over Bhutan? Laten we beginnen met

dit: Na de overwinning van Groot-Brittannië in de Duar-oorlog
van 1865 ondertekenden Groot-Brittannië en Bhutan het
Verdrag van Sinchulu, waarbij Bhutan een jaarlijkse subsidie 
zou ontvangen in ruil voor het afstaan van land aan Brits India.
Ugyen Wangchuck - die de feitelijke heerser was geweest van
een steeds meer verenigde Bhutan en de betrekkingen met de
Britten aan het einde van de 19e eeuw had verbeterd - werd in
1907 tot koning benoemd. Drie jaar later werd een verdrag
ondertekend waarbij de Britten niet akkoord gingen zich te
bemoeien met Bhutanese binnenlandse aangelegenheden, en
Bhutan liet Groot-Brittannië toe om zijn buitenlandse
aangelegenheden te leiden. Bhutan onderhandelde een
soortgelijke overeenkomst met onafhankelijk India na 1947.
Twee jaar later keerde een formeel Indo-Bhutaans akkoord
terug naar Bhutan, een klein deel van het gebied dat door de
Britten werd geannexeerd, formaliseerde de jaarlijkse subsidies
die het land ontving en definieerde India ' s
verantwoordelijkheden in defensie en buitenlandse
betrekkingen. Onder een opeenvolging van moderniserende
monarchen, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw begon,
sloot Bhutan zich aan bij de VN in 1971 en zette langzaam zijn
engagement over de grenzen voort. In maart 2005 onthulde
koning Jigme Singye Wangchuck de ontwerpgrondwet van de



regering - die belangrijke democratische hervormingen
doorvoerde - en organiseerde een nationaal referendum voor
zijn goedkeuring. In december 2006 deed de koning afstand
van de troon ten gunste van zijn zoon, Jigme Khesar Namgyel
Wangchuck. Begin 2007 onderhandelden India en Bhutan
opnieuw over hun verdrag, waarbij de clausule werd geschrapt
die verklaarde dat Bhutan door India 'geleid' zou worden bij het
uitvoeren van haar buitenlands beleid, hoewel Thimphu nauw
blijft afstemmen met New Delhi. Verkiezingen voor plaatsing
van het eerste parlement van het land werden in maart 2008
voltooid; de koning geratificeerd het land ' s eerste grondwet in
juli 2008. Bhutan ondervond een vreedzame machtsvertoon na
de parlementsverkiezingen in 2013, wat resulteerde in de
nederlaag van de zittende partij. De beschikking van ongeveer
8.500 vluchtelingen van de meer dan 100.000 mensen die in de
jaren negentig uit Bhutan waren gevlucht of werden gedwongen
- en die zijn ondergebracht in twee vluchtelingenkampen van de
VN in Nepal - blijft onopgelost.

Geografie van Bhutan

Waar op de wereld is Bhutan? De
locatie van dit land is Zuid-Azië, tussen China en India. Het
totale gebied van Bhutan is 38,394 km2, waarvan 38,394 km2

land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein



van het land beschrijven? Op deze manier: meestal bergachtig
met enkele vruchtbare valleien en savanne. Het laagste punt van
Bhutan is Drangeme Chhu 97 m, het hoogste punt Gangkar
Puensum 7.570 m. En het klimaat is varieert; tropisch in
zuidelijke vlakten; koele winters en hete zomers in centrale
valleien; strenge winters en koele zomers in de Himalaya,.

Inwoners van Bhutan
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Bhutan wonen.

Het nummer is: 758,288 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Ngalop (ook bekend als
Bhote) 50%, etnische Nepalese 35% (inclusief Lhotsampas -
een van de verschillende Nepalese etnische groepen), inheemse
of migrantenstammen 15%. Wat zijn de talen in Bhutan?
Sharchhopka 28%, Dzongkha (officieel) 24%, Lhotshamkha
22%, andere 26% (inclusief vreemde talen) (2005 est.). En de
religies: Lamaïstisch boeddhistisch 75,3%, Hindoestaans
Hindoestaans, Hindoestaans en Hindoestaans, 22,1%, andere
2,6% (2005 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 27.6
jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is
- dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft
is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)?
Dit: 70.6 jaar. Waar wonen de mensen in Bhutan? Hier: dit is
onbekend. De belangrijkste stedelijke gebieden van Bhutan zijn:
Thimphu (kapitaal) 152.000 (2014).

Overheid en economie van Bhutan
De hoofdstad van Bhutan is Thimphu en het overheidstype

constitutionele monarchie. Laten we eens kijken naar de



administratieve afdelingen - 20 districten (dzongkhag,
enkelvoud en meervoud); Bumthang, Chhukha, Chirang, Daga,
Gasa, Geylegphug, Ha, Lhuntshi, Mongar, Paro, Pemagatsel,
Punakha, Samchi, Samdrup Jongkhar, Shemgang, Tashigang,
Tashi Yangtse, Thimphu, Tongsa, Wangdi Phodrang. Met
betrekking tot de economie van Bhutan zijn belangrijke
industriële producten eierencement, houtproducten, verwerkt
fruit, alcoholische dranken, calciumcarbide, toerisme.
Belangrijke landbouwproducten zijn rijst, maïs,
wortelgewassen, citrusvruchten; zuivelproducten,. De
belangrijkste exportgoederen zijn elektriciteit (naar India),
ferrosilicium, cement, kardemom, calciumcarbide, stalen staven
/ staven, dolomiet, gips en de belangrijkste exportpartners zijn
India 95,7% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
brandstof en smeermiddelen, vliegtuigen, machines en
onderdelen, rijst, motorvoertuigen en de belangrijkste
importpartners zijn India 91,1% (2016). Hoe rijk is Bhutan en
hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier
het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $8,700 (2017
schatting). Dit is een vrij laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
13.3% (2012 schatting).

Kaart van Bhutan
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Bolivia

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Bolivia. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Bolivia. Maar
laten we beginnen met de vlag van Bolivia hier:
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Bolivia - Overzicht:
Wat moet je weten over Bolivia? Laten we beginnen met

dit: Bolivia, genoemd naar de onafhankelijkheidsjager Simon
Bolivar, brak in 1825 af van de Spaanse overheersing; veel van
zijn latere geschiedenis bestond uit een reeks coups en
tegencoupons, waarbij de laatste staatsgreep plaatsvond in
1978. Democratische burgermaatschappij werd in 1982
opgericht, maar leiders hebben te maken gehad met moeilijke
problemen van diepgewortelde armoede, sociale onrust en
illegale drugsproductie . In december 2005 verkozen Bolivianen
de leider van het bewind, richting leider van het socialisme, Evo
Morales - in de ruimste marge van elke leider sinds het herstel
van het burgerbestuur in 1982 - nadat hij een belofte had
gedaan om de traditionele politieke klasse van het land te
veranderen en de armen van de natie, de inheemse bevolking, te
machtigen. meerderheid. In december 2009 en oktober 2014
won president Morales gemakkelijk de herverkiezing. Zijn partij
hield de controle over de wetgevende macht van de regering,
waardoor hij zijn veranderingsproces kon voortzetten. In
februari 2016 verloor Morales ternauwernood een referendum
om een grondwetswijziging goed te keuren die hem in staat zou
stellen te concurreren in de 2019 presidentsverkiezingen.
Ondanks het verlies is Morales al door zijn partij gekozen om
opnieuw te lopen in 2019, via een nog steeds onbepaalde
methode om op de stembiljet te verschijnen.



Geografie van Bolivia

Waar op de wereld is Bolivia? De
locatie van dit land is Midden-Zuid-Amerika, ten zuidwesten
van Brazilië. Het totale gebied van Bolivia is 1,098,581 km2,
waarvan 1,083,301 km2 land is. Dus dit is een heel groot land.
Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: ruige Andesgebergte met hoogvlakte (Altiplano),
heuvels, laagvlaktes van het Amazonebekken. Het laagste punt
van Bolivia is Rio Paraguay 90 m, het hoogste punt Nevado
Sajama 6.542 m. En het klimaat is varieert met hoogte; vochtig
en van tropisch tot koud en semi-aride.

Inwoners van Bolivia
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Bolivia wonen.

Het nummer is: 11,138,234 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? mestizo (gemengd wit en
Indiaans voorgeslacht) 68%, inheemse 20%, wit 5%, cholo /
chola 2%, zwart 1%, andere 1%, niet-gespecificeerd 3%; 44%
van de respondenten gaf aan zich deel te voelen van een
inheemse groep, voornamelijk Quechua of Aymara. Wat zijn de
talen in Bolivia? Spaans (officieel) 60,7%, Quechua (officieel)



21,2%, Aymara (officieel) 14,6%, vreemde talen 2,4%, Guarani
(officieel) 0,6%, andere moedertaal 0,4%, geen 0,1%. En de
religies: rooms-katholiek 76,8%, evangelisch en pinkstergelegen
8,1%, protestant 7,9%, andere 1,7%, geen 5,5% (2012est.).
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 24.3 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 69.5 jaar. Waar
wonen de mensen in Bolivia? Hier: een hoogvlakte in het westen
tussen twee cordillera van de Andes, bekend als de Altiplano, is
het brandpunt van het grootste deel van de bevolking; een dicht
nederzettingspatroon wordt ook gevonden in en rond de stad
Santa Cruz, gelegen aan de oostelijke kant van de Andes. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Bolivia zijn: Santa Cruz
2.107 miljoen; LA PAZ (kapitaal) 1.816 miljoen; Cochabamba
1,24 miljoen; Sucre (staatskapitaal) 372.000 (2015).

Overheid en economie van Bolivia
De hoofdstad van Bolivia is La Paz (administratieve

hoofdstad); Sucre (grondwettelijk [wetgevend en gerechtelijk]
kapitaal) en het overheidstype presidentiële republiek. Laten we
eens kijken naar de administratieve afdelingen - 9
departementen (departamentos, singular - departamento); Beni,
Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosi,
Santa Cruz, Tarija. Met betrekking tot de economie van Bolivia
zijn belangrijke industriële producten , smelten, aardolie,
voedsel en dranken, tabak, handwerk, kleding, sieraden.
Belangrijke landbouwproducten zijn Sojabonen, quinoa,
paranoten, suikerriet, koffie, maïs, rijst, aardappelen, chia,



cocamijnbouw. De belangrijkste exportgoederen zijn aardgas,
zilver, zink, lood, tin, goud, quinoa, sojabonen en sojaproducten
en de belangrijkste exportpartners zijn Brazilië 19,3%, VS
13,6%, Argentinië 11,4%, Colombia 8,8%, China 6,8%, Japan
5,9 %, Zuid-Korea 5,4%, Peru 4,8%, België 4,6% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines, aardolieproducten,
voertuigen, ijzer en staal, plastics en de belangrijkste
importpartners zijn China 19,9%, Brazilië 17,5%, Argentinië
10,5%, VS 9,8%, Peru 6,9%, Japan 4,9%, Chili 4,1% (2016).
Hoe rijk is Bolivia en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $7,500 (2017 schatting). Dit is een vrij laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 38.6%.

Kaart van Bolivia
 



We raden het ten zeerste aan
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Bosnië en Herzegovina

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Bosnië en Herzegovina. Inbegrepen zijn geselecteerde
statistieken, een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van
Bosnië en Herzegovina. Maar laten we beginnen met de vlag
van Bosnië en Herzegovina hier:
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Bosnië en Herzegovina - Overzicht:
Wat moet je weten over Bosnië en Herzegovina? Laten we

beginnen met dit: Bosnië en Herzegovina heeft in oktober 1991
de soevereiniteit en onafhankelijkheid van het voormalige
Joegoslavië op 3 maart 1992 uitgeroepen na een referendum
dat door etnische Serviërs werd geboycot. De Bosnische
Serven - ondersteund door buurland Servië en Montenegro -
reageerden met gewapend verzet gericht op het opsplitsen van
de republiek langs etnische lijnen en het toetreden tot door de
Serviërs bewoonde gebieden om een "Groot-Servië" te
vormen. In maart 1994 verlaagden Bosniaks en Kroaten het
aantal strijdende partijen van drie naar twee door een
overeenkomst te ondertekenen die een gezamenlijke Bosniak-
Kroatische Federatie van Bosnië en Herzegovina zou creëren.
Op 21 november 1995, in Dayton, Ohio, parafeerden de
strijdende partijen een vredesakkoord dat drie jaar interetnische
civiele strijd beëindigde (de definitieve overeenkomst werd op
14 december 1995 in Parijs ondertekend). De
vredesakkoorden van Dayton behielden Bosnië en Herzegovina
' internationale grenzen en creëerde een multi-etnische en
democratische regering belast met het voeren van buitenlands,
diplomatiek en fiscaal beleid. Erkend werd ook een tweede
bestuurslaag bestaande uit twee entiteiten die ongeveer even
groot zijn: de overwegend Bosniak-Bosnische Kroatische
Federatie van Bosnië en Herzegovina en de overwegend door



de Bosnische Serviërs geleide Republika Srpska (RS). De
federatie en de RS-regeringen zijn verantwoordelijk voor het
toezicht op de meeste overheidsfuncties. Bovendien hebben de
Dayton-akkoorden het bureau van de hoge vertegenwoordiger
ingesteld om toe te zien op de uitvoering van de civiele aspecten
van de overeenkomst. De Vredesimplementatieraad op zijn
conferentie in 1997 in Bonn gaf de Hoge Vertegenwoordiger
ook de bevoegdheid om wetgeving op te leggen en ambtenaren
te verwijderen, de zogenaamde "Bonn-mogendheden". Een
originele, door de NAVO geleide internationale vredesmacht
(IFOR) van 60.000 manschappen verzameld in 1995 werd na
verloop van tijd opgevolgd door een kleinere door de NAVO
geleide stabilisatiemacht (SFOR). In 2004 hebben de
vredestroepen van de Europese Unie (Eufor) SFOR vervangen.
Momenteel zet Eufor ongeveer 600 troepen in het theater in
voor een veiligheidsondersteuning en trainingcapaciteit.

Geografie van Bosnië en Herzegovina

Waar op de wereld is Bosnië en
Herzegovina? De locatie van dit land is Zuidoost-Europa,
grenzend aan de Adriatische Zee en Kroatië. Het totale gebied
van Bosnië en Herzegovina is 51,197 km2, waarvan 51,187



km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: en valleien.
Het laagste punt van Bosnië en Herzegovina is Adriatische Zee
0 m, het hoogste punt Maglic 2.386 m. En het klimaat is hete
zomers en koude winters; gebieden met grote hoogte hebben
korte, koele zomers en lange, strenge winters; milde,
regenachtige winters langs kustbergen.

Inwoners van Bosnië en Herzegovina
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Bosnië en

Herzegovina wonen. Het nummer is: 3,856,181 (7/2017
schatting). Dit is dus geen erg grote populatie. Wie woont hier?
Bosniak 50,1%, Servische 30,8%, Croat 15,4%, andere 2,7%,
niet aangegeven / geen antwoord 1%. Wat zijn de talen in
Bosnië en Herzegovina? Bosnisch (officieel) 52,9%, Servisch
(officieel) 30,8%, Kroatisch (officieel) 14,6%, andere 1,6%,
geen antwoord 0,2% (2013 est.). En de religies: Moslim
50,7%, orthodoxe 30,7%, rooms-katholieke 15,2%, atheïst
0,8% , agnostische 0,3%, andere 1,2%, niet-aangegeven / geen
antwoord 1,1% (2013 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 42.1 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 76.9 jaar. Waar wonen de mensen in
Bosnië en Herzegovina? Hier: de noordelijke en centrale
gebieden van het land zijn de meest dichtbevolkte. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Bosnië en Herzegovina
zijn: Sarajevo (hoofdstad) 318.000 (2015) ).



Overheid en economie van Bosnië en Herzegovina
De hoofdstad van Bosnië en Herzegovina is Sarajevo en het

overheidstype parlementaire republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 3 eerste-orde
administratieve afdelingen - Brcko District (Brcko Distrikt)
(etnisch gemengd), de Federatie van Bosnië en Herzegovina
(Federacija Bosne i Hercegovine) (voornamelijk Bosniak-
Croatië), de Republiek Srpska (Republika Srpska)
(overwegend Servisch). Met betrekking tot de economie van
Bosnië en Herzegovina zijn belangrijke industriële producten
staal, kolen, ijzererts, lood, zink, mangaan, bauxiet, aluminium,
assemblage van motorvoertuigen, textiel, tabaksproducten,
houten meubels, munitie, huishoudelijke apparaten, olieraffinage.
Belangrijke landbouwproducten zijn tarwe, maïs, fruit, groenten;
vee. De belangrijkste exportgoederen zijn metalen, kleding,
houtproducten en de belangrijkste exportpartners zijn Duitsland
16,6%, Italië 12,7%, Kroatië 11%, Servië 9,2%, Slovenië
9,1%, Oostenrijk 8,2%, Turkije 4,5% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en uitrusting, chemicaliën,
brandstoffen, levensmiddelen en de belangrijkste importpartners
zijn Duitsland 12,3%, Italië 11,7%, Servië 11,2% , Kroatië
9,9%, China 6,8%, Slovenië 5%, Rusland 4,4%, Turkije 4,3%
(2016). Hoe rijk is Bosnië en Herzegovina en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $11,400 (2017 schatting). Dit is
best goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale



goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 17.2% (2011 schatting).

Kaart van Bosnië en Herzegovina
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Botswana

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Botswana. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Botswana. Maar
laten we beginnen met de vlag van Botswana hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Botswana - Overzicht:
Wat moet je weten over Botswana? Laten we beginnen met

dit: Botswana, voorheen het Britse protectoraat van
Bechuanaland, adopteerde zijn nieuwe naam bij de
onafhankelijkheid in 1966. Meer dan vier decennia
ononderbroken leiderschap van burgers, progressief sociaal
beleid en aanzienlijke kapitaalinvesteringen hebben geleid tot
een van de meest stabiele economieën in Afrika. De regerende
Democratische Partij van Botswana heeft elke verkiezing sinds
de onafhankelijkheid gewonnen; President Ian Khama werd
herkozen voor een tweede termijn in 2014. Minerale winning,
voornamelijk diamantwinning, domineert de economische
activiteit, hoewel het toerisme een groeiende sector is vanwege
de instandhoudingspraktijken en de uitgestrekte natuurgebieden
van het land. Botswana heeft een van 's werelds bekendste
percentages hiv / aids-infectie, maar ook een van Afrika's meest
vooruitstrevende en veelomvattende programma's voor de
aanpak van de ziekte.

Geografie van Botswana



Waar op de wereld is Botswana? De
locatie van dit land is Zuid-Afrika,. Het totale gebied van
Botswana is 581,730 km2, waarvan 566,730 km2 land is. Dus
dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: overwegend vlak tot zacht
glooiend plateau; Kalahari-woestijn in het zuidwesten. Het
laagste punt van Botswana is kruising van de Limpopo en
Shashe-rivieren 513 m, het hoogste punt Tsodilo Hills 1.489 m.
En het klimaat is semi-aride; warme winters en hete zomers.

Inwoners van Botswana
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Botswana

wonen. Het nummer is: 2,214,858. Dit is dus geen erg grote
populatie. Wie woont hier? Tswana (of Setswana) 79%,
Kalanga 11%, Basarwa 3%, andere, inclusief Kgalagadi en wit
7%. Wat zijn de talen in Botswana? Setswana 77,3%,
Sekalanga 7,4%, Shekgalagadi 3,4%, Engels (officieel) 2,8%,
Zezuru / Shona 2%, Sesarwa 1,7%, Sembukushu 1,6%,
Ndebele 1%, andere 2,8% (2011 est.). En de religies: Christian
79,1%, Badimo 4,1%, andere 1,4% (inclusief Baha'i, Hindu,
Muslim, Rastafarian), geen 15,2%, niet-gespecificeerd 0,3%
(2011 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 24.5 jaar. We



moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 63.3
jaar. Waar wonen de mensen in Botswana? Hier: De bevolking
is voornamelijk geconcentreerd in het oosten met een focus in
en rond de caption van Gaborone, en de verre centraal-
oostelijke stad van Francistown; bevolkingsdichtheid blijft laag
in andere gebieden van het land, vooral in de Kalahari in het
westen. De belangrijkste stedelijke gebieden van Botswana zijn:
Gaborone (hoofdstad) 247.000 (2014).

Overheid en economie van Botswana
De hoofdstad van Botswana is Gaborone en het

overheidstype parlementaire republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 10 districten en 6
gemeenteraden; Central, Chobe, Francistown, Gaborone,
Ghanzi, Jwaneng, Kgalagadi, Kgatleng, Kweneng, Lobatse,
Noordoost, Noordwest, Selebi-Phikwe, Zuidoost, Zuid, Sowa
Town. Met betrekking tot de economie van Botswana zijn
belangrijke industriële producten diamanten, koper, nikkel, zout,
natriumcarbonaat, potas, kolen, ijzererts, zilver; rundvlees
verwerking; textiel. Belangrijke landbouwproducten zijn Vee,
sorghum, maïs, gierst, bonen, zonnebloemen, aardnoten,. De
belangrijkste exportgoederen zijn diamanten, koper, nikkel,
natriumcarbonaat, rundvlees, textiel en de belangrijkste
exportpartners zijn België 18,9%, India 15,1%, Zuid-Afrika
13,6%, Namibië 11,6%, VAE 9,7%, Israël 6,1%, Singapore
5,6%, Canada 5% (2016). De belangrijkste importgoederen
zijn voedingsmiddelen, machines, elektrische goederen,



transportmiddelen, textiel, brandstof en aardolieproducten, hout
en papierproducten, metaal en metaalproducten en de
belangrijkste importpartners zijn Zuid-Afrika 64,5%, Namibië
10,5%, Canada 5,6% (2016). Hoe rijk is Botswana en hoe rijk
zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP
per hoofd van de bevolking (PPP): $18,100 (2017 schatting).
Dit is best goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 30.3% (2003 schatting).

Kaart van Botswana
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Brazilië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Brazilië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Brazilië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Brazilië hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Brazilië - Overzicht:
Wat moet je weten over Brazilië? Laten we beginnen met

dit: Na meer dan drie eeuwen onder Portugees bewind,
bereikte Brazilië zijn onafhankelijkheid in 1822, met behoud van
een monarchaal regeringssysteem tot de afschaffing van de
slavernij in 1888 en de daaropvolgende proclamatie van een
republiek door het leger in 1889. Braziliaanse koffie-exporteurs
domineerden politiek het land tot populistische leider Getulio
Vargas kwam aan de macht in 1930. Verreweg het grootste en
meest bevolkte land in Zuid-Amerika onderging Brazilië meer
dan een halve eeuw populistische en militaire regering tot 1985,
toen het militaire regime de macht aan civiele machthebbers
vreedzaam had afgestaan. Brazilië blijft streven naar industriële
en agrarische groei en ontwikkeling van zijn interieur. Met
succes een periode van wereldwijde financiële problemen
doorstaan aan het einde van de 20e eeuw, Brazilië werd gezien
als een van 's werelds sterkste opkomende markten en een
bijdrage aan de wereldwijde groei. De uitreiking van de FIFA
Wereldbeker 2014 en de Olympische Zomerspelen 2016, de
eerste ooit gehouden in Zuid-Amerika, werd gezien als een
symbool van de opkomst van het land. Sinds ongeveer 2013
wordt Brazilië echter geplaagd door een krimpende economie,
groeiende werkloosheid en stijgende inflatie. Politiek schandaal
resulteerde in de beschuldiging van president Dilma Rousseff in
mei 2016, een veroordeling die in augustus 2016 door de



senaat werd bevestigd; haar ondervoorzitter, Michel Temer, zal
tot 2018 als president dienen en haar tweede termijn voltooien.
Brazilië wordt geteisterd door een krimpende economie,
groeiende werkloosheid en stijgende inflatie. Politiek schandaal
resulteerde in de beschuldiging van president Dilma Rousseff in
mei 2016, een veroordeling die in augustus 2016 door de
senaat werd bevestigd; haar ondervoorzitter, Michel Temer, zal
tot 2018 als president dienen en haar tweede termijn voltooien.
Brazilië wordt geteisterd door een krimpende economie,
groeiende werkloosheid en stijgende inflatie. Politiek schandaal
resulteerde in de beschuldiging van president Dilma Rousseff in
mei 2016, een veroordeling die in augustus 2016 door de
senaat werd bevestigd; haar ondervoorzitter, Michel Temer, zal
tot 2018 als president dienen en haar tweede termijn voltooien.

Geografie van Brazilië

Waar op de wereld is Brazilië? De
locatie van dit land is Oost-Zuid-Amerika, grenzend aan de
Atlantische Oceaan. Het totale gebied van Brazilië is 8,515,770
km2, waarvan 8,358,140 km2 land is. Dit is een van de grootste
landen ter wereld. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: meestal vlak tot glooiende



laaglanden in het noorden; enkele vlaktes, heuvels, bergen en
smalle kuststrook. Het laagste punt van Brazilië is Atlantische
Oceaan 0 m, het hoogste punt Pico da Neblina 2.994 m. En het
klimaat is overwegend tropisch, maar gematigd in het zuiden,.

Inwoners van Brazilië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Brazilië wonen.

Het nummer is: 207,353,391 (7/2017 schatting). Dus dit land is
een van de meest bevolkte in de wereld. Wie woont hier? wit
47,7%, mulat (gemengd wit en zwart) 43,1%, zwart 7,6%,
Aziatisch 1,1%, inheems 0,4% (2010 est.). Wat zijn de talen in
Brazilië? Portugees (officiële en meest gesproken taal). En de
religies: Rooms-katholiek 64,6%, andere katholiek 0,4%,
protestant 22,2% (inclusief Adventist 6,5%, Assembly of God
2,0%, Christian Congregation of Brazil 1,2%, Universal
Kingdom of God 1,0%, andere protestant 11,5%), andere
Christian 0,7%, spiritist 2,2%, andere 1,4%, geen 8% , niet
gespecificeerd 0,4% (2010 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 32 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 74 jaar. Waar wonen de mensen in
Brazilië? Hier: de overgrote meerderheid van de mensen woont
langs, of relatief dichtbij, de Atlantische kust in het oosten; de
bevolkingskern bevindt zich in het zuidoosten, verankerd door
de steden Sao Paolo, Brasilia en Rio de Janeiro. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Brazilië zijn: Sao Paulo
21.066 miljoen; Rio de Janeiro 12.902 miljoen; Belo Horizonte



5.716 miljoen; Brasilia (hoofdstad) 4,155 miljoen; Fortaleza
3,88 miljoen; Recife 3.739 miljoen (2015).

Overheid en economie van Brazilië
De hoofdstad van Brazilië is Brasilia en het overheidstype

federale presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 26 staten (estados, singular -
estado) en 1 federaal district (distrito federaal); Acre, Alagoas,
Amapa, Amazonas, Bahia, Ceara, Distrito Federal, Espirito
Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Para, Paraiba, Parana, Pernambuco, Piaui, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe,
Tocantins. Met betrekking tot de economie van Brazilië zijn
belangrijke industriële producten textiel, schoenen, chemicaliën,
cement, timmerhout, ijzererts, tin, staal, vliegtuigen,
motorvoertuigen en onderdelen, andere machines en uitrusting.
Belangrijke landbouwproducten zijn Koffie, sojabonen, tarwe,
rijst, maïs, suikerriet, cacao, citrusvruchten; rundvlees. De
belangrijkste exportgoederen zijn transportmiddelen, ijzererts,
sojabonen, schoeisel, koffie, auto's en de belangrijkste
exportpartners zijn China 19%, VS 12,6 %, Argentinië 7,3%,
Nederland 5,6% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
machines, elektrische en transportmiddelen, chemische
producten, olie, auto-onderdelen, elektronica en de
belangrijkste importpartners zijn VS 17,6%, China 16,9%,
Argentinië 6,7%, Duitsland 6,6%, Zuid-Korea 4,4% (2016 ).
Hoe rijk is Brazilië en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking



(PPP): $15,500 (2017 schatting). Dit is best goed. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
3.7%.

Kaart van Brazilië
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Britse Maagdeneilanden

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Britse Maagdeneilanden. Inbegrepen zijn geselecteerde
statistieken, een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van
Britse Maagdeneilanden. Maar laten we beginnen met de vlag

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


van Britse Maagdeneilanden hier:
 

Britse Maagdeneilanden - Overzicht:
Wat moet je weten over Britse Maagdeneilanden? Laten we

beginnen met dit: De Maagdeneilanden, eerst bewoond door
Arawak en later door Carib Indiërs, werden in 1648 door de
Nederlanders gesetteld en vervolgens door de Engelsen in 1672
geannexeerd. De eilanden maakten deel uit van de Britse
kolonie van de Benedenwindse Eilanden van 1872-1960; ze
kregen autonomie in 1967. De economie is nauw verbonden
met de grotere en dichtbevolkte Amerikaanse Maagdeneilanden
in het westen; de Amerikaanse dollar is de wettelijke valuta. Op
6 september 2017 verwoestte de orkaan Irma het eiland
Tortola. Naar schatting 80% van de woon- en
bedrijfsstructuren werden vernietigd of beschadigd,
communicatie verstoord en lokale wegen onbegaanbaar
gemaakt.

Geografie van Britse Maagdeneilanden

Waar op de wereld is Britse
Maagdeneilanden? De locatie van dit land is Caraïben, tussen
de Caribische Zee en de Noord-Atlantische Oceaan, ten
oosten van Puerto Rico. Het totale gebied van Britse
Maagdeneilanden is 151 km2, waarvan 151 km2 land is. Dus



dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: koraaleilanden relatief vlak;
vulkanische eilanden stijl, heuvelachtige. Het laagste punt van
Britse Maagdeneilanden is Caribische Zee 0 m, het hoogste
punt Berg Sage 521 m. En het klimaat is subtropisch; vochtig;
temperaturen gematigd door passaatwinden.

Inwoners van Britse Maagdeneilanden
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Britse

Maagdeneilanden wonen. Het nummer is: 35,015 (7/2017
schatting). Dus niet zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier?
Afrikaans / zwart 76.3%, Latino 5.5 %, wit 5,4%, gemengd
5,3%, Indiaas 2,1%, Oost-Indisch 1,6%, andere 3%, niet-
gespecificeerd 0,8% (2010 est.). Wat zijn de talen in Britse
Maagdeneilanden? Engels (officieel). En de religies: Protestant
70,2% (Methodist 17,6%, Kerk van God 10,4%, Anglicaan
9,5%, Zevende dags Adventiste 9,0%, Pinksteren 8,2%,
Baptist 7,4%, Nieuwtestamentische kerk van God 6,9%,
andere protestant 1,2%), Rooms-katholiek 8,9% , Jehova's
getuige 2,5%, Hindu 1,9%, andere 6,2%, geen 7,9%, niet-
gespecificeerd 2,4% (2010 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 36.5 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 78.8 jaar. Waar wonen de mensen in
Britse Maagdeneilanden? Hier: Een redelijk gelijkmatige
verdeling over de bewoonde eilanden, met de grootste eilanden
van Tortola , Anegada, Virgin Gorda en Jost Van Dyke hebben



de grootste populaties. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Britse Maagdeneilanden zijn: ROAD TOWN (hoofdstad)
13.000 (2014).

Overheid en economie van Britse Maagdeneilanden
De hoofdstad van Britse Maagdeneilanden is Road Town

en het overheidstype Parlementaire democratie (House of
Assembly); zelfbesturende overzeese gebied van het Verenigd
Koninkrijk. Laten we eens kijken naar de administratieve
afdelingen - geen (overzeese gebied van het VK). Met
betrekking tot de economie van Britse Maagdeneilanden zijn
belangrijke industriële producten toerisme, lichte industrie, de
bouw, de rum, betonblok, offshore banking cente. Belangrijke
landbouwproducten zijn fruit, groenten; vee, gevogelte; vissen.
De belangrijkste exportgoederen zijn rum, verse vis, fruit,
dieren; grind, zand en de belangrijkste exportpartners zijn dit is
onbekend. De belangrijkste importgoederen zijn
bouwmaterialen, auto's, levensmiddelen, machines en de
belangrijkste importpartners zijn dit is onbekend. Hoe rijk is
Britse Maagdeneilanden en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $42,300 (2010 schatting). Dit betekent dat de mensen
hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen dat dit
bruto binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw
wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten van
lokale goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Britse Maagdeneilanden
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Brunei

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Brunei. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Brunei. Maar
laten we beginnen met de vlag van Brunei hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Brunei - Overzicht:
Wat moet je weten over Brunei? Laten we beginnen met dit:

De invloed van het Sultanaat van Brunei bereikte een
hoogtepunt tussen de 15e en de 17e eeuw toen de controle zich
uitstrekte over kustgebieden van Borneo en de zuidelijke
Filippijnen. Brunei ging vervolgens een periode van neergang
aan, veroorzaakt door interne twisten over koninklijke
opvolging, koloniale expansie van Europese machten en
piraterij. In 1888 werd Brunei een Brits protectoraat;
onafhankelijkheid werd bereikt in 1984. Dezelfde familie heeft
Brunei meer dan zes eeuwen geregeerd. Brunei profiteert van
uitgestrekte aardolie- en aardgasvelden, de bron van een van de
hoogste BBP per hoofd van de bevolking ter wereld. In 2017
vierde Brunei de 50e verjaardag van de toetreding van de
Sultan Hassanal Bolkiah tot de troon.

Geografie van Brunei

Waar op de wereld is Brunei? De
locatie van dit land is Zuidoost-Azië, langs de noordkust van het
eiland Borneo, grenzend aan de Zuid-Chinese Zee en Maleisië.
Het totale gebied van Brunei is 5,765 km2, waarvan 5,265 km2



land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein
van het land beschrijven? Op deze manier: vlakke kustvlakte
stijgt naar bergen in het oosten; heuvelachtig laagland in west.
Het laagste punt van Brunei is Zuid-Chinese Zee 0 m, het
hoogste punt Bukit Pagon 1.850 m. En het klimaat is tropische;
hete, vochtige, regenachtige.

Inwoners van Brunei
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Brunei wonen.

Het nummer is: 443,593 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Maleis 65.7%, Chinese
10.3%, andere 24% (2016 est.). Wat zijn de talen in Brunei?
Maleis (Bahasa Melayu) ( officieel), Engels, Chinese dialecten.
En de religies: Muslim (officieel) 78,8%, Christian 8,7%,
Buddhist 7,8%, andere (inclusief inheemse overtuigingen) 4,7%
(2011 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 30.2 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 77.3
jaar. Waar wonen de mensen in Brunei? Hier: dit is onbekend.
De belangrijkste stedelijke gebieden van Brunei zijn: Bandar
SERI Begawan (hoofdstad) 241.000.

Overheid en economie van Brunei
De hoofdstad van Brunei is Bandar Seri Begawan en het

overheidstype absolute monarchie of sultanaat. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 4 districten (daerah-
daerah, enkelvoud - daerah); Belait, Brunei-Muara,
Temburong, Tutong. Met betrekking tot de economie van



Brunei zijn belangrijke industriële producten aardolie,
aardolieraffinage, vloeibaar aardgas, bouw, landbouw,
transport. Belangrijke landbouwproducten zijn Rijst, groenten,
fruit; kippen, waterbuffels, rundvee, geiten, eieren. De
belangrijkste exportgoederen zijn minerale brandstoffen,
organische chemicaliën en de belangrijkste exportpartners zijn
Japan 36,5%, Zuid-Korea 16,8%, Thailand 10,6%, India
9,8%, Maleisië 6,6 %, China 4,6% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn onderdelen voor machines en mechanische
apparaten, minerale brandstoffen, motorvoertuigen, elektrische
machines en de belangrijkste importpartners zijn VS 28,4%,
Maleisië 24%, Singapore 7,1%, Indonesië 5,7%, Japan 5,3%,
China 4,9%, Australië 4,3% (2016). Hoe rijk is Brunei en hoe
rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het
BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $76,700 (2017
schatting). Dit betekent dat de mensen hier gemiddeld rijk zijn.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Brunei
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Bulgarije

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Bulgarije. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Bulgarije. Maar
laten we beginnen met de vlag van Bulgarije hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Bulgarije - Overzicht:
Wat moet je weten over Bulgarije? Laten we beginnen met

dit: De Bulgars, een Centraal-Aziatische Turkse stam, fuseerde
met de lokale Slavische inwoners in de late 7e eeuw om de
eerste Bulgaarse staat te vormen. In de daaropvolgende
eeuwen worstelde Bulgarije met het Byzantijnse rijk om zijn
plaats op de Balkan te bevestigen, maar aan het einde van de
14e eeuw werd het land overspoeld door de Ottomaanse
Turken. Noord-Bulgarije bereikte autonomie in 1878 en geheel
Bulgarije werd onafhankelijk van het Ottomaanse rijk in 1908.
Na in beide wereldoorlogen tegen de verliezende partij
gevochten te hebben, viel Bulgarije binnen de invloedssfeer van
de Sovjet-Unie en werd het een volksrepubliek in 1946. De
communistische overheersing eindigde in 1990, toen Bulgarije
zijn eerste meerpartijenverkiezing hield sinds de Tweede
Wereldoorlog en het controversiële proces van de overgang
naar politieke democratie en een markteconomie begon, terwijl
het de inflatie, werkloosheid, corruptie en misdaad bestreed.

Geografie van Bulgarije



Waar op de wereld is Bulgarije? De
locatie van dit land is Zuidoost-Europa, grenzend aan de
Zwarte Zee, tussen Roemenië en Turkije. Het totale gebied van
Bulgarije is 110,879 km2, waarvan 108,489 km2 land is. Dit is
dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: voornamelijk bergen met laagland
in het noorden en zuidoosten. Het laagste punt van Bulgarije is
Zwarte Zee 0 m, het hoogste punt Musala 2.925 m. En het
klimaat is gematigd; koude, vochtige winters; warme, droge
zomers.

Inwoners van Bulgarije
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Bulgarije

wonen. Het nummer is: 7,101,510 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Bulgaarse 76.9%,
Turkse 8%, Romani 4.4%, andere 0.7% (inclusief Russische,
Armeense en Vlach), andere (onbekende) 10% (2011 est.).
Wat zijn de talen in Bulgarije? Bulgaarse (officiële) 76.8% ,
Turks 8,2%, Romani 3,8%, andere 0,7%, niet-gespecificeerd
10,5% (2011 est.). En de religies: Eastern Orthodox 59,4%,
Moslim 7,8%, andere (met inbegrip van katholieke,



protestantse, Armeense Apostolische Orthodoxe, en joodse)
1,7%, geen 3,7%, niet gespecificeerd 27,4% (2011 est.). Hoe
oud zijn de mensen gemiddeld? 42.7 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 74.7 jaar. Waar
wonen de mensen in Bulgarije? Hier: Een vrij gelijkmatige
verdeling in het grootste deel van het land, met stedelijke
gebieden die grotere populaties aantrekken. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Bulgarije zijn: Sofia (hoofdstad) 1,226
miljoen (2015).

Overheid en economie van Bulgarije
De hoofdstad van Bulgarije is Sofia en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 28 provincies (oblasti, enkelvoud -
oblast); Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Haskovo,
Kardzhali, Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik,
Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse, Shumen, Silistra, Sliven,
Smolyan, Sofia, Sofia-Grad (Sofia City), Stara Zagora ,
Targovishte, Varna, Veliko Tarnovo, Vidin, Vratsa, Yambol.
Met betrekking tot de economie van Bulgarije zijn belangrijke
industriële producten elektriciteit, gas, water; voedsel, dranken,
tabak; machines en uitrusting, auto-onderdelen, basismetalen,
chemische producten, cokes, geraffineerde aardolie,
splijtstoffen; outsourcing centers. Belangrijke
landbouwproducten zijn Groenten, fruit, tabak, wijn, tarwe,
gerst, zonnebloemen, suikerbieten; vee. De belangrijkste
exportgoederen zijn kleding, schoeisel, ijzer en staal, machines



en uitrusting, brandstoffen, landbouw, tabak, IT-componenten
en de belangrijkste exportpartners zijn Duitsland 13,7%, Italië
9,3%, Roemenië 8,8%, Turkije 7,9%, Griekenland 7%,
Frankrijk 4,5% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
machines en uitrusting; metalen en ertsen; chemicaliën en
kunststoffen; brandstoffen, mineralen en grondstoffen en de
belangrijkste importpartners zijn Duitsland 13,1%, Rusland
8,9%, Italië 7,9%, Roemenië 7%, Turkije 6,2%, Griekenland
4,8%, Polen 4,1% (2016). Hoe rijk is Bulgarije en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $21,600 (2017 schatting). Dit
betekent dat de levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens: 22%
(2015 schatting).

Kaart van Bulgarije
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Burkina Faso

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Burkina Faso. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Burkina Faso.
Maar laten we beginnen met de vlag van Burkina Faso hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Burkina Faso - Overzicht:
Wat moet je weten over Burkina Faso? Laten we beginnen

met dit: Burkina Faso (voorheen Opper-Volta) bereikte in 1960
onafhankelijkheid van Frankrijk. Herhaalde militaire
staatsgrepen in de jaren zeventig en tachtig werden gevolgd
door meerpartijenverkiezingen begin jaren negentig. Oud-
president Blaise Compaore (1987-2014) nam eind oktober
2014 ontslag na protesten van de bevolking tegen zijn pogingen
om de tweejarige presidentiële limiet van de grondwet te
wijzigen. Halverwege november werd een kader voor een
interimregering goedgekeurd volgens de voorwaarden van het
nationale transitiehandvest. Een interim-regering onder leiding
van president Michel Kafando en premier Yacouba Isaac ZIDA
begon met het organiseren van presidentiële en
parlementsverkiezingen die gepland waren voor oktober 2015,
maar deze werden uitgesteld tijdens een mislukte coup van een
week in september. De herschikte verkiezingen vonden plaats
op 29 november, en Roch Marc Christian Kabore werd in de
eerste ronde tot president verkozen. Burkina Faso's hoge
bevolkingsgroei en beperkte natuurlijke hulpbronnen resulteren
in slechte economische vooruitzichten voor de meerderheid van
haar burgers.

Geografie van Burkina Faso



Waar op de wereld is Burkina Faso?
De locatie van dit land is West-Afrika, ten noorden van Ghana.
Het totale gebied van Burkina Faso is 274,200 km2, waarvan
273,800 km2 land is. Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen
we het terrein van het land beschrijven? Op deze manier:
meestal vlak tot ontlede, golvende vlaktes; heuvels in het westen
en zuidoosten. Het laagste punt van Burkina Faso is Mouhoun
(Zwarte Volta) Rivier 200 m, het hoogste punt Tena Kourou
749 m. En het klimaat is tropisch; warme, droge winters;
warme, natte zomers.

Inwoners van Burkina Faso
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Burkina Faso

wonen. Het nummer is: 20,107,509. Er wonen dus vrij veel
mensen hier. Wie woont hier? Mossi 52%, Fulani 8,4%, Gurma
7%, Bobo 4,9%, Gurunsi 4,6%, Senufo 4,5%, Bissa 3,7%,
Lobi 2,4%, Dagara 2,4%, Tuareg / Bella 1,9%, Dioula 0,8%,
niet-gespecificeerd / geen antwoord 0,3%, anders 7,2% (2010
est.). Wat zijn de talen in Burkina Faso? Frans (officieel),
inheemse Afrikaanse talen die tot de Soedanese familie
behoren, gesproken door 90% van de bevolking. En de religies:
Moslim 61,5%, rooms-katholiek 23,3%, traditioneel / animist



7,8%, protestant 6,5%, ander / geen antwoord 0,2%, geen
0,7% (2010 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 17.3
jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is
- dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft
is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)?
Dit: 55.9 jaar. Waar wonen de mensen in Burkina Faso? Hier:
de bevolking is geconcentreerd in het centrale en zuidelijke deel
van het land; het oosten, noorden en zuidwesten zijn minder
bevolkt. De belangrijkste stedelijke gebieden van Burkina Faso
zijn: Ouagadougou (hoofdstad) 2.741 miljoen (2015).

Overheid en economie van Burkina Faso
De hoofdstad van Burkina Faso is Ouagadougou en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 13 regio's; Boucle du
Mouhoun, Cascades, Centre, Centre-Est, Centre-Nord,
Centre-Ouest, Centre-Sud, Est, Hauts-Bassins, Nord, Plateau-
Centraal, Sahel, Sud-Ouest. Met betrekking tot de economie
van Burkina Faso zijn belangrijke industriële producten
katoenlint, dranken, de verwerking van landbouwproducten,
zeep, sigaretten, textiel, goud. Belangrijke landbouwproducten
zijn Katoen, pinda's, sheaboomnoten, sesam, sorghum, gierst,
maïs, rijst; vee. De belangrijkste exportgoederen zijn goud,
katoen, vee en de belangrijkste exportpartners zijn Zwitserland
65,7%, India 6,3%, Zuid-Afrika 5,2%, Singapore 4,6%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn kapitaalgoederen,
voedingsmiddelen, aardolie en de belangrijkste importpartners
zijn China 12,2%, Cote dIvoire 8,2%, Japan 7,8%, Frankrijk
7,1%, Nederland 4,5%, Spanje 4,2%, India 4,1%, Rusland



4% (2016). Hoe rijk is Burkina Faso en hoe rijk zijn mensen in
dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van
de bevolking (PPP): $1,900 (2017 schatting). Dit is een zeer
laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 40.1% (2009 schatting).

Kaart van Burkina Faso
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Myanmar

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Myanmar. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Myanmar. Maar

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


laten we beginnen met de vlag van Myanmar hier:
 

Myanmar - Overzicht:
Wat moet je weten over Myanmar? Laten we beginnen met

dit: Verschillende etnische Birmese en etnische minderheden
stadstaten of koninkrijken bezette de huidige grenzen door de
19e eeuw. In een periode van 62 jaar (1824-1886) veroverde
Groot-Brittannië Birma en verwerkte het land in zijn Indiase
rijk. Burma werd beheerd als een provincie van India tot 1937
toen het een afzonderlijke, zelfbesturende kolonie werd; in
1948 bereikte Birma onafhankelijkheid van het Britse
Gemenebest. Generaal NE WINDE domineerde de regering
van 1962 tot 1988, eerst als militaire heerser, daarna als
zelfbenoemde president en later als politieke koning. In reactie
op wijdverbreide burgerlijke onlusten nam NE WIN ontslag in
1988, maar binnen enkele maanden verpletterde het leger door
studenten geleide protesten en nam de macht. Meerpartijdige
parlementsverkiezingen in 1990 leidden ertoe dat de
belangrijkste oppositiepartij - de National League for
Democracy (NLD) - een aardverschuivingsoverwinning boekte.
In plaats van de macht over te dragen, plaatste de junta NLD-
leider (en 1991 ontvanger van de Nobelprijs voor de Vrede)
AUNG SAN SUU KYI onder huisarrest van 1989 tot 1995,
2000 tot 2002 en van mei 2003 tot november 2010. Eind
september 2007 was de uitspraak junta onderdrukte op brutale
wijze protesten over hogere brandstofprijzen onder leiding van



prodemocratie-activisten en boeddhistische monniken, waarbij
een onbekend aantal mensen werd gedood en duizenden
werden gearresteerd voor deelname aan de demonstraties.
Begin mei 2008 werd Myanmar getroffen door cycloon Nargis,
die 138.000 doden en tienduizenden gewonden en daklozen
overhield. Ondanks deze tragedie ging de junta verder met zijn
constitutionele referendum in mei, de eerste stem in Birma sinds
1990. Wetgevende verkiezingen gehouden in november 2010,
die de NLD heeft geboycot en door velen in de internationale
gemeenschap als gebrekkig werd beschouwd, zag de
heersende Solidariteits- en Ontwikkelingspartij van de Unie
meer dan 75% van de betwiste zetels verzamelen. De nationale
wetgevende macht kwam in januari 2011 bijeen en koos
voormalig premier Thein SEIN als president. Hoewel de
overgrote meerderheid van de benoemingen op nationaal niveau
die door Thein SEIN werden genoemd voormalige of huidige
militaire officieren waren, startte de regering een reeks politieke
en economische hervormingen die leidden tot een substantiële
opening van het lang geïsoleerde land. Deze hervormingen
omvatten de vrijlating van honderden politieke gevangenen, het
ondertekenen van een nationaal staakt-het-vuren met
verschillende etnische gewapende groepen van het land, het
nastreven van wettelijke hervormingen en het geleidelijk
verminderen van beperkingen op de vrijheid van pers,
vereniging en het maatschappelijk middenveld. Ten minste
gedeeltelijk als gevolg van deze hervormingen, AUNG SAN
SUU KYI werd in april 2012 tot lid van de nationale
wetgevende macht gekozen en werd voorzitter van het Comité



voor rechtsstaat en kalmte. Burma was in 2014 voorzitter van
de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN). In een
gebrekkige maar grotendeels geloofwaardige nationale
wetgevende verkiezing in november 2015 met meer dan 90
politieke partijen, won de NLD opnieuw een
aardverschuivingsoverwinning. Met zijn overweldigende
meerderheid in beide huizen van het parlement, verkoos de
NLD HTIN KYAW, AUNG SAN SUU KYI's vertrouwde en
langdurige NLD-supporter, als president. De eerste
geloofwaardig verkozen burgerregering van Birma na meer dan
vijf decennia militaire dictatuur werd op 30 maart 2016
beëdigd. In een gebrekkige maar grotendeels geloofwaardige
nationale wetgevende verkiezing in november 2015 met meer
dan 90 politieke partijen, won de NLD opnieuw een
aardverschuivingsoverwinning. Met zijn overweldigende
meerderheid in beide huizen van het parlement, verkoos de
NLD HTIN KYAW, AUNG SAN SUU KYI's vertrouwde en
langdurige NLD-supporter, als president. De eerste
geloofwaardig verkozen burgerregering van Birma na meer dan
vijf decennia militaire dictatuur werd op 30 maart 2016
beëdigd. In een gebrekkige maar grotendeels geloofwaardige
nationale wetgevende verkiezing in november 2015 met meer
dan 90 politieke partijen, won de NLD opnieuw een
aardverschuivingsoverwinning. Met zijn overweldigende
meerderheid in beide huizen van het parlement, verkoos de
NLD HTIN KYAW, AUNG SAN SUU KYI's vertrouwde en
langdurige NLD-supporter, als president. De eerste
geloofwaardig verkozen burgerregering van Birma na meer dan



vijf decennia militaire dictatuur werd op 30 maart 2016
beëdigd.

Geografie van Myanmar

Waar op de wereld is Myanmar? De
locatie van dit land is Zuidoost-Azië, grenzend aan de
Andamanse Zee en de Golf van Bengalen, tussen Bangladesh
en Thailand. Het totale gebied van Myanmar is 676,578 km2,
waarvan 653,508 km2 land is. Dus dit is een vrij groot land.
Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: centrale laaglanden omringd door steile, ruige
hooglanden. Het laagste punt van Myanmar is Andamanse Zee /
Baai van Bengalen 0 m, het hoogste punt Gamlang Razi 5.870
m. En het klimaat is tropische moesson; bewolkt, regenachtig,
heet, vochtige zomers (zuidwestenmoesson, juni tot september);
minder bewolking, karige regenval, milde temperaturen, lagere
vochtigheid in de winter (noordoost moesson, december tot
april).

Inwoners van Myanmar
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Myanmar

wonen. Het nummer is: 55,123,814. Er wonen dus vrij veel
mensen hier. Wie woont hier? Burman (Bamar) 68%, Shan 9%,



Karen 7%, Rakhine 4%, Chinees 3%, Indiaas 2%, ma 2%,
andere 5%. Wat zijn de talen in Myanmar? Birmees (officieel).
En de religies: Boeddhist 87,9%, christen 6,2%, moslim 4,3%,
animist 0,8%, hindoe 0,5%, andere 0,2%, geen 0,1%. Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 28.2 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 68.2 jaar. Waar
wonen de mensen in Myanmar? Hier: Bevolking
geconcentreerd langs kustgebieden en in het algemeen nabij de
oevers van de Irrawaddy-rivier; het extreme noorden is relatief
onderbevolkt. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Myanmar zijn: Rangoon (Yangon) (hoofdstad) 4.802 miljoen;
Mandalay 1.167 miljoen; Nay Pyi Taw 1,03 miljoen (2015).

Overheid en economie van Myanmar
De hoofdstad van Myanmar is Rangoon (Yangon);

opmerking - Neen Pyi Taw is de administratieve hoofdstad en
het overheidstype parlementaire republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 7 regio's (taing-myar,
singular-taing), 7 staten (pyi ne-myar, singular pyi ne), 1
vakbondsgebied. Met betrekking tot de economie van
Myanmar zijn belangrijke industriële producten verwerking van
landbouwproducten; hout en houtproducten; koper, tin,
wolfraam, ijzer; cement, bouwmaterialen; farmaceutische
producten; kunstmest; olie en aardgas; kleding; jade en
edelstenen. Belangrijke landbouwproducten zijn rijst,
peulvruchten, bonen, sesam, aardnoten; suikerstok; vis en
visproducten; hardhout. De belangrijkste exportgoederen zijn



aardgas; houtproducten; peulvruchten en bonen; vis; rijst;
kleding; mineralen, waaronder jade en edelstenen en de
belangrijkste exportpartners zijn China 40,6%, Thailand 19,1%,
India 8,8%, Singapore 7,6%, Japan 5,7% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn weefsel; Petroleum
producten; kunstmest; kunststoffen; machines;
transportmiddelen; cement, bouwmaterialen; etenswaren?
eetbare olie en de belangrijkste importpartners zijn China
33,9%, Singapore 14,3%, Thailand 12,5%, Japan 7,9%, India
6,9%, Maleisië 4,3% (2016). Hoe rijk is Myanmar en hoe rijk
zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP
per hoofd van de bevolking (PPP): $6,300 (2017 schatting).
Dit is een vrij laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit
bruto binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw
wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten van
lokale goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 25.6% (2016 schatting).

Kaart van Myanmar
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Burundi

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Burundi. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Burundi. Maar
laten we beginnen met de vlag van Burundi hier:
 

Burundi - Overzicht:
Wat moet je weten over Burundi? Laten we beginnen met

dit: Burundi is een klein land in Oost-Afrika en grenst aan
Tanzania, Rwanda en het Tanganyikameer. Burundi verwierf zijn
onafhankelijkheid van België in 1962. Een groot deel van zijn
geschiedenis was turbulent en Burundi's eerste democratisch
gekozen president werd vermoord in oktober 1993 na slechts
100 dagen in functie. De internationaal bemiddelde Arusha-
overeenkomst beëindigde de burgeroorlog van 1993-2005,
waardoor de weg vrij was voor een nieuwe grondwet en
verkiezingen in 2005. Pierre Nkurunziza werd in 2005 en 2010
verkozen tot president en opnieuw in een controversiële
verkiezing in 2015. Burundi blijft vele politieke en economische
uitdagingen het hoofd te bieden.

Geografie van Burundi

Waar op de wereld is Burundi? De
locatie van dit land is Centraal-Afrika, ten oosten van de



Democratische Republiek Congo, ten westen van Tanzania. Het
totale gebied van Burundi is 27,830 km2, waarvan 25,680 km2

land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein
van het land beschrijven? Op deze manier: heuvelachtig en
bergachtig, te laten vallen tot een plateau in het oosten, sommige
vlaktes. Het laagste punt van Burundi is Lake Tanganyika 772
m, het hoogste punt Heha 2.670 m. En het klimaat is
equatoriaal; hoogvlakte met aanzienlijke hoogtevariatie (772 m
tot 2.670 m boven zeeniveau); gemiddelde jaartemperatuur
varieert met hoogte van 23 tot 17 graden Celsius, maar is over
het algemeen matig, aangezien de gemiddelde hoogte ongeveer
1.700 m is; gemiddelde jaarlijkse regenval is ongeveer 150 cm;
twee natte seizoenen (februari tot mei en september tot
november), en twee droge seizoenen (juni tot augustus en
december tot januari).

Inwoners van Burundi
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Burundi wonen.

Het nummer is: 11,466,756. Dit is dus geen erg grote populatie.
Wie woont hier? Hutu (Bantu) 85%, Tutsi (Hamitic) 14%, Twa
(Pygmy) 1%, Europeanen 3.000, Zuid-Aziaten 2000. Wat zijn
de talen in Burundi? Kirundi 29,7% (officieel), Kirundi en
andere talen 9.1%, Frans (officieel) en Frans en andere taal
0.3%, Swahili en Swahili en andere taal 0.2% (langs het
Tanganyikameer en in het Bujumbura-gebied), Engels (officieel)
en Engels en andere taal 0.06%, meer dan 2 talen 3,7%, niet-
gespecificeerd 56,9%. En de religies: rooms-katholiek 62,1%,
protestant 23,9% (inclusief adventist 2,3% en andere protestant



21,6%), moslim 2,5%, andere 3,6%, niet-gespecificeerd 7,9%
(2008 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 17 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 60.9
jaar. Waar wonen de mensen in Burundi? Hier: Een van de
meest dichtbevolkte landen van Afrika; concentraties zijn
meestal in het noorden en langs de noordelijke oever van het
Tanganyika-meer in het westen; de meeste mensen wonen op
bedrijven in de buurt van gebieden met vruchtbare vulkanische
grond. De belangrijkste stedelijke gebieden van Burundi zijn:
Bujumbura (hoofdstad) 751.000 (2015).

Overheid en economie van Burundi
De hoofdstad van Burundi is Bujumbura en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 18 provincies; Bubanza,
Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Bururi, Cankuzo,
Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba,
Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rumonge, Rutana,
Ruyigi. Met betrekking tot de economie van Burundi zijn
belangrijke industriële producten lichte consumptiegoederen
(suiker, schoenen, zeep, bier); cement, assemblage van
geïmporteerde componenten; openbare werken constructie;
voedselverwerking (fruit). Belangrijke landbouwproducten zijn
koffie, katoen, thee, maïs, bonen, sorghum, zoete aardappelen,
bananen, cassave (maniok, tapioca); rundvlees, melk, verbergt.
De belangrijkste exportgoederen zijn koffie, thee, suiker,
katoen, huiden en de belangrijkste exportpartners zijn



Democratische Republiek Congo 30,6%, VAE 15,7%, Kenia
14,5%, Rwanda 7,2% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn kapitaalgoederen, aardolieproducten,
voedingsmiddelen en de belangrijkste importpartners zijn China
13,3%, India 13%, Tanzania 8,6%, Saoedi-Arabië 7,9%,
Kenia 7,5%, Verenigde Arabische Emiraten 5,2%, Oeganda
5% (2016). Hoe rijk is Burundi en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $800 (2017 schatting). Dit is een zeer laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 64.6% (2014 schatting).

Kaart van Burundi
 



We raden het ten zeerste aan

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Cambodja

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Cambodja. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Cambodja. Maar
laten we beginnen met de vlag van Cambodja hier:
 

Cambodja - Overzicht:
Wat moet je weten over Cambodja? Laten we beginnen

met dit: De meeste Cambodjanen beschouwen zichzelf als
Khmers, afstammelingen van het Angkor-rijk dat zich uitstrekte
over een groot deel van Zuidoost-Azië en zijn hoogtepunt

http://mapsguides.com/


bereikte tussen de 10e en 13e eeuw. Aanvallen door de Thai en
Cham (van het huidige Vietnam) verzwakten het imperium en
leidden tot een lange periode van achteruitgang. De koning
plaatste het land in 1863 onder Franse bescherming, en het
werd een deel van Frans Indochina in 1887. Na de Japanse
bezetting in de Tweede Wereldoorlog, Cambodja volledig
onafhankelijk geworden van Frankrijk in 1953. In april 1975,
na een zeven jaar durende strijd, communistisch De Khmer
Rouge-troepen veroverden Phnom Penh en evacueerden alle
steden en dorpen. Ten minste 1,5 miljoen Cambodjanen
stierven door executie, gedwongen ontberingen of verhongering
tijdens het Rode Khmer-regime onder POL POT. Een
Vietnamese invasie in december 1978 dreef de Rode Khmer
het platteland in, begon een 10-jarige Vietnamese bezetting en
raakte bijna 13 jaar burgeroorlog aan. De vredesakkoorden
van Parijs in 1991 verplichtten democratische verkiezingen en
een staakt-het-vuren, dat door de Rode Khmer niet volledig
werd gerespecteerd. Door de VN gesponsorde verkiezingen in
1993 hebben de schijn van normaliteit onder een
coalitieregering helpen herstellen. Factional fighting in 1997
eindigde de eerste coalitieregering, maar een tweede ronde van
nationale verkiezingen in 1998 leidde tot de vorming van een
nieuwe coalitieregering en hernieuwde politieke stabiliteit. De
overgebleven elementen van de Rode Khmer gaven zich begin
1999 over. Sommige van de overgebleven leiders van de Rode
Khmer zijn berecht of wachten op een proces voor misdaden
tegen de menselijkheid door een hybride VN-Cambodjaanse
rechtbank ondersteund door internationale hulp. Verkiezingen in



juli 2003 waren relatief vreedzaam, maar het duurde een jaar
van onderhandelingen tussen strijdende politieke partijen
voordat een coalitieregering werd gevormd. In oktober 2004
deed koning Norodom Sihanouk afstand van de troon en werd
zijn zoon, Prins Norodom Sihamoni, gekozen om hem op te
volgen. De meest recente lokale verkiezingen (Commune
Council) werden in 2012 in Cambodja gehouden, met weinig
van het geweld voorafgaand aan voorafgaande verkiezingen.
Nationale verkiezingen in juli 2013 werden betwist, waarbij de
oppositie - de Cambodjaanse Nationale Reddingspartij
(CNRP) - de Nationale Vergadering boycot. De politieke
impasse werd bijna een jaar later geëindigd, waarbij de CNRP
ermee instemde het parlement in te stappen in ruil voor
regeringsparticipaties bij verkiezings - en wetshervormingen. De
CNRP heeft in juni 2017 verdere vooruitgang geboekt bij de
gemeenteraadsverkiezingen, het versnellen van de pogingen van
de premier Hun SEN om de CNRP te marginaliseren vóór de
nationale verkiezingen in 2018. Hun Sen arresteerde CNRP's
president Kem Sokha in september 2017 en ontbond
vervolgens de CNRP in november 2017 en verbood haar
leiders van deelname aan de politiek gedurende ten minste vijf
jaar. CNRP's zetels in de Nationale Assemblee werden
herverdeeld onder kleinere, meer flexibele oppositiepartijen.

Geografie van Cambodja



Waar op de wereld is Cambodja? De
locatie van dit land is Zuidoost-Azië, grenzend aan de Golf van
Thailand, tussen Thailand, Vietnam en Laos. Het totale gebied
van Cambodja is 181,035 km2, waarvan 176,515 km2 land is.
Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het
land beschrijven? Op deze manier: meestal laag, vlakke vlaktes;
bergen in zuidwesten en noorden. Het laagste punt van
Cambodja is Golf van Thailand 0 m, het hoogste punt Phnum
Aoral 1.810 m. En het klimaat is tropisch; regenachtig,
moessonseizoen (mei tot november); droog seizoen (december
tot april); kleine seizoensgebonden temperatuurvariatie.

Inwoners van Cambodja
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Cambodja

wonen. Het nummer is: 16,204,486. Dit is dus geen erg grote
populatie. Wie woont hier? Khmer 97,6%, Cham 1,2%,
Chinees 0,1%, Vietnamees 0,1%, andere 0,9% (2013 est.).
Wat zijn de talen in Cambodja? Khmer (officieel) 96,3%,
andere 3,7% (2008 est.). En de religies: Boeddhist (officieel)
96,9%, moslim 1,9%, Christen 0,4%, andere 0,8% (2008 est.).
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 25.3 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat



is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 64.9 jaar. Waar
wonen de mensen in Cambodja? Hier: Bevolking
geconcentreerd in het zuidoosten, met name in en rond de
hoofdstad van Phnom Penh; verdere verspreiding is nauw
verbonden met de Tonle Sap en Mekong rivieren. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Cambodja zijn: Phnom
PENH (hoofdstad) 1.731 miljoen (2015).

Overheid en economie van Cambodja
De hoofdstad van Cambodja is Phnom Penh en het

overheidstype parlementaire constitutionele monarchie. Laten
we eens kijken naar de administratieve afdelingen - 24
provincies (khett, enkelvoud en meervoud) en 1 gemeente
(krong, enkelvoud en meervoud). Met betrekking tot de
economie van Cambodja zijn belangrijke industriële producten ,
kleding, constructie , rijstfrezen, vissen, hout en houtproducten,
rubber, cement, edelsteenmijnen, textiel. Belangrijke
landbouwproducten zijn Rijst, rubber, maïs, groenten,
cashewnoten, cassave (maniok, tapioca), zijdetoerisme. De
belangrijkste exportgoederen zijn kleding, hout, rubber, rijst,
vis, tabak, footwea en de belangrijkste exportpartners zijn VS
21,3%, VK 9,4%, Duitsland 9% , Japan 8,2%, Canada 6,5%,
China 6%, Thailand 4,2%, Spanje 4% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn aardolieproducten, sigaretten, goud,
bouwmaterialen, machines, motorvoertuigen, farmaceutische
producten en de belangrijkste importpartners zijn China 35,3%,
Thailand 14,8%, Vietnam 11 %, Singapore 4,4%, Japan 4,1%,
Hong Kong 4% (2016). Hoe rijk is Cambodja en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per



hoofd van de bevolking (PPP): $4,000 (2017 schatting). Dit is
een zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 17.7% (2012 schatting).

Kaart van Cambodja
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Kameroen

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Kameroen. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Kameroen. Maar
laten we beginnen met de vlag van Kameroen hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Kameroen - Overzicht:
Wat moet je weten over Kameroen? Laten we beginnen

met dit: Frans Kameroen werd in 1960 onafhankelijk als de
Republiek Kameroen. Het jaar daarop stemde het zuidelijke
deel van het naburige Britse Kameroen om samen te smelten
met het nieuwe land om de Bondsrepubliek Kameroen te
vormen. In 1972 verving een nieuwe grondwet de federatie
door een unitaire staat, de Verenigde Republiek Kameroen. Het
land heeft over het algemeen stabiliteit genoten, wat de
ontwikkeling van landbouw, wegen en spoorwegen mogelijk
heeft gemaakt, evenals een olie-industrie. Ondanks de trage
beweging in de richting van democratische hervormingen, blijft
de politieke macht stevig in handen van president Paul BIYA.

Geografie van Kameroen

Waar op de wereld is Kameroen? De
locatie van dit land is Centraal-Afrika, grenzend aan de Bocht
van Biafra, tussen Equatoriaal Guinee en Nigeria. Het totale
gebied van Kameroen is 475,440 km2, waarvan 472,710 km2



land is. Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein
van het land beschrijven? Op deze manier: divers, met
kustvlakte in het zuidwesten, ontleed plateau in het centrum,
bergen in het westen, vlakten in het noorden. Het laagste punt
van Kameroen is Atlantische Oceaan 0 m, het hoogste punt
Fako op Mont Cameroun 4.045 m. En het klimaat is varieert
met het terrein, van tropisch langs de kust tot semi-aride en
warm in het noorden.

Inwoners van Kameroen
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Kameroen

wonen. Het nummer is: 24,994,885. Er wonen dus vrij veel
mensen hier. Wie woont hier? Kameroen Hooglanders 31%,
Equatoriaal Bantu 19%, Kirdi 11%, Fulani 10%,
Noordwestelijk Bantu 8%, Oostelijk Nigriet 7% , andere
Afrikaanse 13%, niet-Afrikaanse minder dan 1%. Wat zijn de
talen in Kameroen? 24 grote Afrikaanse taalgroepen, Engels
(officieel), Frans (officieel). En de religies: Rooms-katholiek
38,4%, protestant 26,3%, andere christen 4,5%, moslim
20,9%, animist 5,6%, andere 1%, niet-gelovige 3,2% (2005
est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 18.5 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 59 jaar.
Waar wonen de mensen in Kameroen? Hier: Bevolking
geconcentreerd in het westen en het noorden, met het
binnenland van het dunbevolkte. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Kameroen zijn: dunse Yaounde (hoofdstad) 3.066



miljoen; Douala 2.943 miljoen (2015).
Overheid en economie van Kameroen
De hoofdstad van Kameroen is Yaounde en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 10 regio's (regio's,
enkelvoud - regio); Adamaoua, Centre, Oost (Est), Verre
Noord (Extreme-Nord), Littoral, Noord (Noord), Noord-West
(Nord-Ouest), West (Ouest), Zuid (Sud), Zuid-West (Sud-
Ouest ). Met betrekking tot de economie van Kameroen zijn
belangrijke industriële producten aardolieproductie en raffinage,
aluminiumproductie, voedselverwerking, lichte
consumptiegoederen, textiel, timmerhout, scheepsrepai.
Belangrijke landbouwproducten zijn Koffie, cacao, katoen,
rubber, bananen, oliehoudende zaden, granen, cassave (maniok,
tapioca); vee; timbe. De belangrijkste exportgoederen zijn
aardolie en aardolieproducten, hout, cacaobonen, aluminium,
koffie, katoen en de belangrijkste exportpartners zijn Nederland
21%, India 11,3%, Italië 11%, China 8%, Spanje 6,7%,
Frankrijk 5,9% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
machines, elektrische apparatuur, transportmiddelen, brandstof,
voedsel en de belangrijkste importpartners zijn China 17,8%,
Nigeria 12%, Frankrijk 11%, Thailand 4,6%, Togo 4,5 %
(2016). Hoe rijk is Kameroen en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $3,400 (2017 schatting). Dit is een zeer laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en



services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 30% (2001 schatting).

Kaart van Kameroen
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Canada

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Canada. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Canada. Maar
laten we beginnen met de vlag van Canada hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
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Canada - Overzicht:
Wat moet je weten over Canada? Laten we beginnen met

dit: Een land met enorme afstanden en rijke natuurlijke
hulpbronnen, Canada werd een zelfbesturende heerschappij in
1867, met behoud van banden met de Britse kroon. Canada
repatrieerde zijn grondwet uit het Verenigd Koninkrijk in 1982
en scheidde een definitieve koloniale band. Economisch en
technologisch heeft de natie zich ontwikkeld parallel aan de VS,
haar buurman in het zuiden over de langste internationale grens
ter wereld. Canada staat voor de politieke uitdagingen om
tegemoet te komen aan de publieke vraag naar
kwaliteitsverbeteringen in de gezondheidszorg, het onderwijs,
sociale diensten en economisch concurrentievermogen, en
beantwoordt de specifieke zorgen van het overwegend
franstalige Quebec. Canada wil ook zijn gevarieerde
energiebronnen ontwikkelen met behoud van zijn betrokkenheid
bij het milieu.

Geografie van Canada

Waar op de wereld is Canada? De



locatie van dit land is Noordelijk Noord-Amerika, grenzend
aan de Noord-Atlantische Oceaan op het oosten, Noord-Stille
Oceaan in het westen, en de Arctische Oceaan in het noorden,
ten noorden van de conterminous US. Het totale gebied van
Canada is 9,984,670 km2, waarvan 9,093,507 km2 land is. Dit
is een van de grootste landen ter wereld. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: meestal
vlaktes met bergen in het westen, laaglanden in het zuidoosten.
Het laagste punt van Canada is Atlantische Oceaan 0 m, het
hoogste punt Mount Logan 5.959 m. En het klimaat is varieert
van gematigd in zuid tot subarctisch en poolgebied in het
noorden.

Inwoners van Canada
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Canada wonen.

Het nummer is: 35,623,680 (7/2017 schatting). Er wonen dus
vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Canadese 32.2%, Engels
19.8%, Franse 15,5%, Schotse 14.4%, Ierse 13.8%, Duitse
9.8%, Italiaanse 4.5%, Chinese 4.5 %, Noord-Amerikaanse
Indianen 4,2%, andere 50,9%. Wat zijn de talen in Canada?
Engels (officieel) 58,7%, Frans (officieel) 22%, Punjabi 1,4%,
Italiaans 1,3%, Spaans 1,3%, Duits 1,3%, Kantonees 1,2%,
Tagalog 1,2%, Arabisch 1,1%, andere 10,5% (2011 est.). En
de religies: Katholiek 39% (inclusief Rooms-katholiek 38,8%,
andere katholiek, 2%), protestant 20,3% (inclusief United
Church 6,1%, Anglican 5%, Baptist 1,9%, Lutheran 1,5%,
Pentecostal 1,5%, Presbyterian 1,4%, andere protestantse 2,9
%), Orthodoxe 1,6%, andere christelijke 6,3%, moslim 3,2%,



hindoe 1,5%, sikh 1,4%, boeddhistische 1,1%, joodse 1%,
andere 0,6%, geen 23,9% (2011 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 42.2 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 81.9 jaar. Waar wonen de mensen in
Canada? Hier: overgrote meerderheid van de Canadezen zijn
gepositioneerd in een discontinue band binnen ongeveer 300
km van de zuidelijke grens met de Verenigde Staten; de meest
bevolkte provincie is Ontario, gevolgd door Quebec en British
Columbia. De belangrijkste stedelijke gebieden van Canada
zijn: Toronto 5.993 miljoen; Montreal 3,981 miljoen; Vancouver
2,485 miljoen; Calgary 1.337 miljoen; Ottawa (hoofdstad)
1.326 miljoen; Edmonton 1.272 miljoen (2015).

Overheid en economie van Canada
De hoofdstad van Canada is Ottawa en het overheidstype

Federale parlementaire democratie (parlement van Canada)
onder een constitutionele monarchie; een Commonwealth-rijk.
Laten we eens kijken naar de administratieve afdelingen - 10
provincies en 3 territoria; Alberta, British Columbia, Manitoba,
New Brunswick, Newfoundland en Labrador, Northwest
Territories, Nova Scotia, Nunavut, Ontario, Prince Edward
Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon. Met betrekking tot de
economie van Canada zijn belangrijke industriële producten
transportmiddelen, chemicaliën, verwerkte en onbewerkte
mineralen, voedingsproducten, hout en papierproducten,
visproducten, aardolie, aardgas. Belangrijke
landbouwproducten zijn Tarwe, gerst, oliehoudend zaad, tabak,



fruit, groenten; zuivelproducten; vis; Bos producten. De
belangrijkste exportgoederen zijn motorvoertuigen en
onderdelen, industriële machines, vliegtuigen,
telecommunicatieapparatuur; chemicaliën, kunststoffen,
meststoffen; houtpulp, hout, aardolie, aardgas, elektriciteit,
aluminium en de belangrijkste exportpartners zijn VS 76,4%,
China 4,1% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
machines en uitrusting, motorvoertuigen en onderdelen, ruwe
olie, chemicaliën, elektriciteit, duurzame consumptiegoederen en
de belangrijkste importpartners zijn VS 52,2%, China 12,1% ,
Mexico 6,2% (2016). Hoe rijk is Canada en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $48,100 (2017 schatting). Dit
betekent dat de mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
9.4%.

Kaart van Canada
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Kaapverdië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Kaapverdië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Kaapverdië.
Maar laten we beginnen met de vlag van Kaapverdië hier:
 

Kaapverdië - Overzicht:
Wat moet je weten over Kaapverdië? Laten we beginnen

met dit: De onbewoonde eilanden werden ontdekt en
gekoloniseerd door de Portugezen in de 15e eeuw; Cabo
Verde werd vervolgens een handelscentrum voor Afrikaanse
slaven en later een belangrijke stop en aanvoer voor de
walvisvangst en de transatlantische scheepvaart. Het

http://mapsguides.com/


samensmelten van Europese en verschillende Afrikaanse
culturele tradities wordt weerspiegeld in Cabri Verde's Crioulo-
taal, muziek en pano-textiel. Na de onafhankelijkheid in 1975,
en een voorzichtige belangstelling voor eenwording met Guinee-
Bissau, werd een eenpartijstelsel ingesteld en gehandhaafd tot
er in 1990 meerdere partijen werden verkozen. Cabo Verde
blijft een van Afrika's meest stabiele democratische regeringen
ondersteunen. Herhaaldelijke droogtes in de tweede helft van
de 20e eeuw zorgden voor veel ontberingen en zorgden voor
zware emigratie. Dientengevolge, Cabo Verde ' De
emigrantenpopulatie is groter dan de binnenlandse. De meeste
Cabo Verdeanen hebben zowel Afrikaanse als Portugese
antecedenten. De bevolking van Cabo Verde stamt af van de
eerste permanente bewoners aan het eind van de 15e eeuw -
een overwicht van West-Afrikaanse slaven, een klein deel van
de Portugese kolonisten en nog minder Italianen, Spanjaarden
en Portugese joden. Van de negen bewoonde eilanden is de
bevolkingsverdeling variabel. De eilanden in het oosten zijn erg
droog en zijn slechts spaarzaam gesetteld om hun uitgebreide
zoutafzettingen te exploiteren. De meer zuidelijke eilanden
ontvangen meer neerslag en ondersteunen grotere populaties,
maar landbouw en veeteelt hebben hun bodemvruchtbaarheid
en vegetatie beschadigd. Eeuwenlang heeft de totale
populatieomvang van het land aanzienlijk fluctueerd,

Geografie van Kaapverdië



Waar op de wereld is Kaapverdië?
De locatie van dit land is West-Afrika, eilandengroep in de
Noord-Atlantische Oceaan, ten westen van Senegal. Het totale
gebied van Kaapverdië is 4,033 km2, waarvan 4,033 km2 land
is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van
het land beschrijven? Op deze manier: steil, ruig, rotsachtig,
vulkanisch. Het laagste punt van Kaapverdië is Atlantische
Oceaan 0 m, het hoogste punt Mt. Fogo 2.829 m (een vulkaan
op het eiland Fogo). En het klimaat is gematigd; warme, droge
zomer; neerslag mager en grillig.

Inwoners van Kaapverdië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Kaapverdië

wonen. Het nummer is: 560,899 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Creools (mulat)
71%, Afrikaans 28%, Europees 1%. Wat zijn de talen in
Kaapverdië? Portugees (officieel), Crioulo (een mix van
Portugees en Westen) Afrikaanse woorden). En de religies:
Rooms-katholiek 77,3%, protestant 4,6% (inclusief Kerk van
de Nazarener 1,7%, Adventist 1,5%, Vergadering van God
0,9%, Universeel Koninkrijk van God 0,4%, en God en Liefde
0,1%), andere Christen 3,4% (inclusief Christian Rationalism



1,9%, Jehova's getuige 1% en nieuw-apostolische 0,5%),
moslim 1,8%, andere 1,3%, geen 10,8%, niet-gespecificeerd
0,7% (est van 2010). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 25.4
jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is
- dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft
is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)?
Dit: 72.4 jaar. Waar wonen de mensen in Kaapverdië? Hier:
van de negen bewoonde eilanden is de bevolkingsverdeling
variabel; de eilanden in het oosten zijn erg droog en zijn slechts
spaarzaam gesetteld om hun uitgebreide zoutafzettingen te
exploiteren; de meer zuidelijke eilanden ontvangen meer
neerslag en ondersteunen grotere populaties, maar landbouw en
veeteelt hebben de bodemvruchtbaarheid en de vegetatie
beschadigd; ongeveer de helft van de bevolking leeft op het
eiland Sao Tiago, de locatie van de hoofdstad van Praia;
Mindelo, op het noordelijke eiland Sao Vicente, heeft ook een
grote stedelijke bevolking. De belangrijkste stedelijke gebieden
van Kaapverdië zijn: Praia (hoofdstad) 145.000 (2014).

Overheid en economie van Kaapverdië
De hoofdstad van Kaapverdië is Praia en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 22 gemeenten (concelhos, singular -
concelho); Boa Vista, Brava, Maio, Mosteiros, Paul, Porto
Novo, Praia, Ribeira Brava, Ribeira Grande, Ribeira Grande de
Santiago, Sal, Santa Catarina, Santa Catarina do Fogo, Santa
Cruz, Sao Domingos, Sao Filipe, Sao Lourenco dos Orgaos ,
Sao Miguel, Sao Salvador do Mundo, Sao Vicente, Tarrafal,
Tarrafal de Sao Nicolau. Met betrekking tot de economie van



Kaapverdië zijn belangrijke industriële producten en dranken,
visverwerking, schoenen en kleding, zoutwinning, scheepsrepai.
Belangrijke landbouwproducten zijn Bananen, maïs, bonen ,
zoete aardappelen, suikerriet, koffie, pinda's; visvoer. De
belangrijkste exportgoederen zijn brandstof (wederuitvoer),
schoenen, kleding, vis, huiden en de belangrijkste
exportpartners zijn Australië 48,6%, Spanje 20,2%, Portugal
18,9% ( 2016). De belangrijkste importgoederen zijn
voedingsmiddelen, industriële producten, transportmiddelen,
brandstoffen en de belangrijkste importpartners zijn Portugal
43%, Spanje 12,8%, Frankrijk 5,9%, China 5%, Rusland
4,4% (2016). Hoe rijk is Kaapverdië en hoe rijk zijn mensen in
dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van
de bevolking (PPP): $6,900 (2017 schatting). Dit is een vrij
laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 30% (2000 schatting).

Kaart van Kaapverdië
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Kaaimaneilanden

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Kaaimaneilanden. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken,
een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van
Kaaimaneilanden. Maar laten we beginnen met de vlag van
Kaaimaneilanden hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Kaaimaneilanden - Overzicht:
Wat moet je weten over Kaaimaneilanden? Laten we

beginnen met dit: De Kaaimaneilanden werden in de 18e en 19e
eeuw gekolonialiseerd uit Jamaica door de Britten en werden
toegediend door Jamaica na 1863. In 1959 werden de eilanden
een territorium binnen de Federatie van de West-Indië. Toen de
Federatie in 1962 ontbond, kozen de Caymaneilanden ervoor
om een Britse afhankelijkheid te blijven. Het gebied heeft
zichzelf getransformeerd in een belangrijk offshore financieel
centrum.

Geografie van Kaaimaneilanden

Waar op de wereld is
Kaaimaneilanden? De locatie van dit land is Caraïben, drie
eilandengroep (Grand Cayman, Cayman Brac, Little Cayman)
in Caribische Zee, 240 km ten zuiden van Cuba en 268 km ten
noordwesten van Jamaica. Het totale gebied van
Kaaimaneilanden is 264 km2, waarvan 264 km2 land is. Dus dit
is een vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: laaggelegen kalksteenbasis
omgeven door koraalriffen. Het laagste punt van
Kaaimaneilanden is Caribische zee 0 m, het hoogste punt 1 km
ZW van The Bluff on Cayman Brac 50 m. En het klimaat is



tropische zee; warme, regenachtige zomers (mei tot oktober) en
koele, relatief droge winters (november tot april).

Inwoners van Kaaimaneilanden
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in

Kaaimaneilanden wonen. Het nummer is: 58,441. Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? gemengd 40%, wit
20%, zwart 20%, expats van verschillende etnische groepen
20%. Wat zijn de talen in Kaaimaneilanden? Engels (officieel)
90,9%, Spaans 4%, Filipijns 3,3%, andere 1,7%, niet-
gespecificeerd 0,1% (est van 2010). En de religies: Protestant
67,8% (inclusief Kerk van God 22,6%, Zevende-dags
Adventiste 9,4%, Presbyteriaanse / Verenigde kerk 8,6%,
Baptist 8,3%, Pinksterman 7,1%, niet-confessionele 5,3%,
Anglicaanse 4,1%, Wesleyaanse heiligheid 2,4%), Rooms-
katholiek 14,1%, Jehova's getuige 1,1%, andere 7%, geen
9,3%, niet-gespecificeerd 0,7% (schatting 2010). Hoe oud zijn
de mensen gemiddeld? 40 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 81.3 jaar. Waar
wonen de mensen in Kaaimaneilanden? Hier: Meerderheid van
de bevolking woont op Grand Cayman. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Kaaimaneilanden zijn: George TOWN
(kapitaal) 31.000 (2014).

Overheid en economie van Kaaimaneilanden
De hoofdstad van Kaaimaneilanden is George Town (op

Grand Cayman) en het overheidstype parlementaire democratie



(wetgevende vergadering); zelfbesturende overzeese gebied van
het Verenigd Koninkrijk. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 6 districten; Bodden Town,
Cayman Brac en Little Cayman, East End, George Town,
North Side, West Bay. Met betrekking tot de economie van
Kaaimaneilanden zijn belangrijke industriële producten
toerisme, bankwezen, verzekeringen en financiën, bouw,
bouwmaterialen, meubels. Belangrijke landbouwproducten zijn
groenten, fruit; vee; schildpad landbouw. De belangrijkste
exportgoederen zijn schildpad producten, gefabriceerde
consumptiegoederen en de belangrijkste exportpartners zijn dit
is onbekend. De belangrijkste importgoederen zijn
levensmiddelen, industrieproducten, brandstoffen en de
belangrijkste importpartners zijn dit is onbekend. Hoe rijk is
Kaaimaneilanden en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $43,800 (2004 schatting). Dit betekent dat de mensen
hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen dat dit
bruto binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw
wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten van
lokale goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Kaaimaneilanden
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Centraal-Afrikaanse Republiek

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Centraal-Afrikaanse Republiek. Inbegrepen zijn geselecteerde
statistieken, een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van
Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar laten we beginnen met de
vlag van Centraal-Afrikaanse Republiek hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Centraal-Afrikaanse Republiek - Overzicht:
Wat moet je weten over Centraal-Afrikaanse Republiek?

Laten we beginnen met dit: De voormalige Franse kolonie
Ubangi-Shari werd de onafhankelijkheid van de Centraal-
Afrikaanse Republiek in 1960. Na drie tumultueuze decennia
van wanbestuur - meestal door militaire regeringen - werd het
burgerbestuur in 1993 vastgelegd maar duurde het slechts een
decennium. In maart 2003 werd president Ange-Felix Patasse
afgezet in een militaire coup geleid door generaal Francois
Bozize, die een overgangsregering oprichtte. Verkiezingen in
2005 bevestigden generaal Bozize als president; hij werd in
2011 herkozen in stemmen die algemeen als gebrekkig werden
beschouwd. De overheid heeft nog steeds geen volledige
controle over het platteland, waar wetteloosheid aanhoudt.
Verschillende rebellengroepen sloten zich begin december 2012
bij elkaar om een reeks aanvallen uit te voeren waardoor ze de
controle kregen over talrijke steden in het noorden en midden
van het land. De rebellen - niet blij met Bozize ' s overheid -
nam begin januari 2013 deel aan vredesbesprekingen, wat
resulteerde in een coalitieregering inclusief het leiderschap van
de rebellie. In maart 2013 loste de coalitieregering op, rebellen
grepen de hoofdstad en president Bozize vluchtte het land uit.
Rebellenleider Michel Djotodia nam het presidentschap aan en
de volgende maand vestigde hij een Nationale Overgangsraad
(CNT). In januari 2014 verkoos de CNT Catherine Samba-



panza als interim-president. Verkiezingen voltooid in maart
2016 installeerden onafhankelijke kandidaat Faustin-Archange
Touadera als president; hij blijft werken aan vrede tussen de
regering en gewapende groeperingen en werkt aan een
programma voor ontwapening, demobilisatie, re-integratie en
repatriëring (DDRR) om de gewapende groepen opnieuw te
integreren in de samenleving.

Geografie van Centraal-Afrikaanse Republiek

Waar op de wereld is Centraal-
Afrikaanse Republiek? De locatie van dit land is Centraal-
Afrika, ten noorden van de Democratische Republiek Congo.
Het totale gebied van Centraal-Afrikaanse Republiek is
622,984 km2, waarvan 622,984 km2 land is. Dus dit is een vrij
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: uitgestrekt, plat tot rollend plateau; verspreide
heuvels in noordoosten en zuidwesten. Het laagste punt van
Centraal-Afrikaanse Republiek is Oubangui-rivier 335 m, het
hoogste punt Mont Ngaoui 1.410 m. En het klimaat is tropisch;
warme, droge winters; milde tot hete, natte zomers,.

Inwoners van Centraal-Afrikaanse Republiek
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Centraal-



Afrikaanse Republiek wonen. Het nummer is: 5,625,118. Dit is
dus geen erg grote populatie. Wie woont hier? Baya 33%,
Banda 27%, Mandjia 13%, Sara 10%, Mboum 7%, M'Baka
4%, Yakoma 4%, andere 2%. Wat zijn de talen in Centraal-
Afrikaanse Republiek? Frans (officieel), Sangho (lingua franca
en nationale taal), stamtalen. En de religies: inheemse
overtuigingen 35%, protestant 25%, rooms-katholiek 25%,
moslim 15%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 19.7 jaar.
We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus
de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is
jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit:
52.8 jaar. Waar wonen de mensen in Centraal-Afrikaanse
Republiek? Hier: meerderheid van de inwoners woont in de
westelijke en centrale delen van het land, vooral in en rond de
hoofdstad Bangui. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Centraal-Afrikaanse Republiek zijn: Bangui ( kapitaal) 794.000
(2015).

Overheid en economie van Centraal-Afrikaanse
Republiek

De hoofdstad van Centraal-Afrikaanse Republiek is Bangui
en het overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 14 prefecturen
(prefecturen, enkelvoud - prefectuur), 2 economische
prefecturen (economieën van prefecturen, enkelvoud -
prefectuur economique), en 1 commune; Bamingui-Bangoran,
Bangui, Basse-Kotto, Haute-Kotto, Haut-Mbomou, Kemo,
Lobaye, Mambere-Kadei, Mbomou, Nana-Grebizi, Nana-
Mambere, Ombella-Mpoko, Ouaka, Ouham, Ouham-Pende,



Sangha- Mbaere, Vakaga. Met betrekking tot de economie van
Centraal-Afrikaanse Republiek zijn belangrijke industriële
producten goud- en diamantwinning, houtkap, brouwen,
suikerraffinage. Belangrijke landbouwproducten zijn Katoen,
koffie, tabak, cassave (maniok, tapioca), yams, gierst, maïs,
bananen; timbe. De belangrijkste exportgoederen zijn diamant,
hout, katoen, koffie en de belangrijkste exportpartners zijn Wit-
Rusland 33,5%, Duitsland 15,3%, Frankrijk 14,2%, Tsjaad
12,6%, Kameroen 9,7%, China 8,1% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn voedsel, textiel , aardolieproducten,
machines, elektrische apparatuur, motorvoertuigen, chemicaliën,
farmaceutica en de belangrijkste importpartners zijn Egypte
29,8%, Frankrijk 18,6%, China 6,8%, België 5,7%, Kameroen
5,4% (2016). Hoe rijk is Centraal-Afrikaanse Republiek en
hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier
het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $700 (2017
schatting). Dit is een zeer laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
onbekend%.

Kaart van Centraal-Afrikaanse Republiek
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Tsjaad

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Tsjaad. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Tsjaad. Maar
laten we beginnen met de vlag van Tsjaad hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Tsjaad - Overzicht:
Wat moet je weten over Tsjaad? Laten we beginnen met dit:

Tsjaad, dat tot 1960 deel uitmaakte van de Afrikaanse belangen
in Frankrijk, doorstond drie decennia van burgeroorlogen en
invasies door Libië, voordat de vrede in 1990 werd hersteld.
De regering stelde uiteindelijk een democratische grondwet op
en hield in 1996 en 2001 vastgelopen presidentsverkiezingen. ,
een opstand brak uit in het noorden van Tsjaad, dat sporadisch
oplaaide ondanks verschillende vredesakkoorden tussen de
regering en opstandelingen. In juni 2005 hield president Idriss
DEBY een referendum met succes het verwijderen van
constitutionele termijnlimieten en won opnieuw een
controversiële verkiezing in 2006. Sporadische
rebellencampagnes werden gedurende 2006 en 2007
voortgezet. De hoofdstad maakte begin 2008 een aanzienlijke
opstand door, maar heeft sindsdien geen significante
rebellengevaren meegemaakt dan, mede als gevolg van de
toenadering van Tsjaad tot 2010 met Soedan, die eerder
Tsjadische rebellen als proxy's gebruikten. Eind 2015 legde de
regering een noodtoestand op in het Tsjaad-meer ten gevolge
van meerdere aanvallen door de terroristische groep Boko
Haram gedurende het hele jaar; Boko Haram lanceerde medio
2015 ook verschillende bomaanslagen in N'Djamena. DEBY
werd in 2016 herkozen voor zijn vijfde termijn in een verkiezing
die vreedzaam maar gebrekkig was. In december 2015 heeft



Chad een tweejaarlijkse roulatie afgerond bij de VN-
Veiligheidsraad. In januari 2017 rondde DEBY een termijn van
een jaar af als president van de Afrikaanse Unie. DEBY werd in
2016 herkozen voor zijn vijfde termijn in een verkiezing die
vreedzaam maar gebrekkig was. In december 2015 heeft Chad
een tweejaarlijkse roulatie afgerond bij de VN-Veiligheidsraad.
In januari 2017 rondde DEBY een termijn van een jaar af als
president van de Afrikaanse Unie. DEBY werd in 2016
herkozen voor zijn vijfde termijn in een verkiezing die
vreedzaam maar gebrekkig was. In december 2015 heeft Chad
een tweejaarlijkse roulatie afgerond bij de VN-Veiligheidsraad.
In januari 2017 rondde DEBY een termijn van een jaar af als
president van de Afrikaanse Unie.

Geografie van Tsjaad

Waar op de wereld is Tsjaad? De
locatie van dit land is Centraal-Afrika, ten zuiden van Libië. Het
totale gebied van Tsjaad is 1.284 miljoen km2, waarvan
1,259,200 km2 land is. Dus dit is een heel groot land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: breed, dorre vlaktes in het midden, woestijn in het
noorden, bergen in het noordwesten, laagland in het zuiden. Het
laagste punt van Tsjaad is Djourab 160 m, het hoogste punt Emi



Koussi 3.445 m. En het klimaat is tropisch in het zuiden,
woestijn in het noorden.

Inwoners van Tsjaad
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Tsjaad wonen.

Het nummer is: 12,075,985 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Sara (Ngambaye / Sara /
Madjingaye / Mbaye) 30,5%, Kanembu / Bornu / Buduma
9,8%, Arab 9,7%, Wadai / Maba / Masalit / Mimi 7%, Gorane
5,8%, Masa / Musseye / Musgum 4,9%, Bulala / Medogo /
Kuka 3,7%, Marba / Lele / Mesme 3,5%, Mundang 2,7%,
Bidiyo / Migaama / Kenga / Dangleat 2,5%, Dadjo / Kibet /
Muro 2,4%, Tupuri / Kera 2%, Gabri / Kabalaye / Nanchere /
Somrai 2% , Fulani / Fulbe / Bodore 1,8%, Karo / Zime / Peve
1,3%, Baguirmi / Barma 1,2%, Zaghawa / Bideyat / Kobe
1,1%, Tama / Assongori / Mararit 1,1%, Mesmedje / Massalat
/ Kadjakse 0,8%, andere Tsjadische etniciteiten 3,4%,
Tsjadiërs van buitenlandse afkomst 0,9%, buitenlanders 0,3%,
niet-gespecificeerd 1,7% (2014-15 est.). Wat zijn de talen in
Tsjaad? Frans (officieel), Arabisch (officieel), Sara (in het
zuiden), meer dan 120 verschillende talen en dialecten. En de
religies: Moslim 52,1%, protestant 23,9%, rooms-katholiek
20%, animist 0,3%, andere christen 0,2%, geen 2,8%, niet-
gespecificeerd 0,7% (2014-15 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 17.8 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 50.6 jaar. Waar wonen de mensen in



Tsjaad? Hier: De bevolking is ongelijk verdeeld vanwege
contrasten in klimaat en fysieke geografie; de hoogste dichtheid
wordt gevonden in het zuidwesten, in het bijzonder rond het
Tsjaadmeer en wijst naar het zuiden; de droge Sahara-zone in
het noorden is de minst dichtbevolkte. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Tsjaad zijn: N'Djamena (hoofdstad)
1,26 miljoen (2015).

Overheid en economie van Tsjaad
De hoofdstad van Tsjaad is N'Djamena en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 23 regio's (regio's,
enkelvoud - regio); Barh el Gazel, Batha, Borkou, Chari-
Baguirmi, Ennedi-Est, Ennedi-Ouest, Guera, Hadjer-Lamis,
Kanem, Lac, Logone Occidental, Logone Oriental, Mandoul,
Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi Ouest, Moyen- Chari,
Ouaddai, Salamat, Sila, Tandjile, Tibesti, Ville de N'Djamena,
Wadi Fira. Met betrekking tot de economie van Tsjaad zijn
belangrijke industriële producten olie, katoenen textiel,
brouwen, natron (natriumcarbonaat), zeep, sigaretten,
bouwmaterialen. Belangrijke landbouwproducten zijn Katoen,
sorghum , gierst, pinda's, sesam, maïs, rijst, aardappelen, uien,
cassave (maniok, tapioca), vee, schapen, geiten, kamelen. De
belangrijkste exportgoederen zijn Olie, vee, katoen, sesam,
arabische gom, shea butte en de belangrijkste exportpartners
zijn VS 57%, India 8,9%, China 6,7%, Frankrijk 6,4%,
Verenigde Arabische Emiraten 4,3%, Japan 4,1% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines en
transportmiddelen, industriële goederen, levensmiddelen, textiel



en de belangrijkste importpartners zijn Frankrijk 19,8%, China
15,7%, Kameroen 15,1%, India 6,1%, VS 5,4%, België 4,4%
(2016). Hoe rijk is Tsjaad en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $2,400 (2017 schatting). Dit is een zeer laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 46.7% (2011 schatting).

Kaart van Tsjaad
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Chili

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Chili. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
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overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Chili. Maar laten
we beginnen met de vlag van Chili hier:
 

Chili - Overzicht:
Wat moet je weten over Chili? Laten we beginnen met dit:

Voorafgaand aan de komst van de Spanjaarden in de 16e
eeuw, regeerde de Inca het noorden van Chili, terwijl een
inheemse bevolking, de Mapuche, centraal en zuidelijk Chili
bewoonde. Hoewel Chili zijn onafhankelijkheid in 1810
verklaarde, bereikte het geen beslissende overwinning over de
Spanjaarden tot 1818. In de Oorlog van de Stille Oceaan
(1879-83) versloeg Chili Peru en Bolivia om zijn huidige
noordelijke regio's te winnen. In de jaren 1880 kreeg de
Chileense centrale regering controle over de centrale en
zuidelijke regio's die bewoond werden door de Mapuche. Na
een reeks verkozen regeringen werd de drie jaar oude
marxistische regering van Salvador Allende in 1973
omvergeworpen door een militaire coup geleid door generaal
Augusto Pinochet, die regeerde tot een democratisch gekozen
president in 1990 werd ingewijd. Goed economisch beleid,
gehandhaafd sinds de jaren tachtig, heeft bijgedragen tot een
gestage groei, de armoedepercentages met meer dan de helft
hebben verlaagd en hebben geholpen de betrokkenheid van het
land bij een democratische en representatieve regering veilig te
stellen. Chili heeft in toenemende mate regionale en
internationale leiderschapsrollen aangenomen die passen bij zijn



status als een stabiele, democratische natie.
Geografie van Chili

Waar op de wereld is Chili? De locatie
van dit land is Zuid-Zuid-Amerika, grenzend aan de Stille
Zuidzee, tussen Argentinië en Peru. Het totale gebied van Chili
is 756,102 km2, waarvan 743,812 km2 land is. Dus dit is een
vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: lage kustgebergtes, vruchtbare
centrale vallei, ruige Andes in het oosten. Het laagste punt van
Chili is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt Nevado Ojos del
Salado 6.880 m. En het klimaat is gematigd; woestijn in het
noorden; Middellandse Zee in centraal gebied; koel en vochtig
in het zuiden.

Inwoners van Chili
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Chili wonen.

Het nummer is: 17,789,267 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? witte en niet-inheemse
88,9%, Mapuche 9,1%, Aymara 0,7%, andere inheemse
groepen 1% (inclusief Rapa Nui, Likan Antai, Quechua, Colla,
Diaguita, Kawesqar, Yagan of Yamana), niet gespecificeerd



0,3% (2012 est.). Wat zijn de talen in Chili? Spaans 99,5%
(officieel), Engels 10,2%, inheems 1% (inclusief Mapudungun,
Aymara, Quechua, Rapa Nui), andere 2,3%, niet-
gespecificeerd 0,2%. En de religies: rooms-katholiek 66,7%,
evangelisch of protestant 16,4%, Jehovah's Getuige 1%, andere
3,4%, geen 11,5%, niet-gespecificeerd 1,1% (2012 est.). Hoe
oud zijn de mensen gemiddeld? 34.4 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 78.9 jaar. Waar
wonen de mensen in Chili? Hier: 90% van de bevolking bevindt
zich in het middelste derde van het land rond de hoofdstad
Santiago; het verre noorden (verankerd door de Atacama-
woestijn) en het extreme zuiden zijn relatief weinig bevolkt. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Chili zijn: Santiago
(hoofdstad) 6.507 miljoen; Valparaiso 907.000; Concepcion
816.000 (2015).

Overheid en economie van Chili
De hoofdstad van Chili is Santiago; noot - Valparaiso is de

zetel van de nationale wetgever en het overheidstype
presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 15 regio's (regio's, enkelvoud -
regio); Aysen, Antofagasta, Araucania, Arica y Parinacota,
Atacama, Biobio, Coquimbo, Libertador Generaal Bernardo
O'Higgins, Los Lagos, Los Rios, Magallanes y de la Antartica
Chilena, Maule, Region Metropolitana (Santiago), Tarapaca,
Valparaiso. Met betrekking tot de economie van Chili zijn
belangrijke industriële producten koper, lithium, andere



mineralen, levensmiddelen, visverwerking, ijzer en staal, hout en
houtproducten, transportmiddelen, cement, textiel. Belangrijke
landbouwproducten zijn druiven, appels, peren, uien, tarwe,
maïs, haver, perziken, knoflook, asperges, bonen; rundvlees,
gevogelte, wol; vis; Timbe. De belangrijkste exportgoederen
zijn koper, fruit, visproducten, papier en pulp, chemicaliën, wijn
en de belangrijkste exportpartners zijn China 28,6%, VS
14,1%, Japan 8,6%, Zuid-Korea 6,9%, Brazilië 5% (2016).
De belangrijkste importgoederen zijn aardolie en
aardolieproducten, chemicaliën, elektrische en
telecommunicatieapparatuur, industriële machines, voertuigen,
aardgas en de belangrijkste importpartners zijn China 24,3%,
VS 14,7%, Brazilië 9,3%, Argentinië 4,4%, Frankrijk 4,2%
(2016). Hoe rijk is Chili en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $24,600 (2017 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 14.4% (2013).

Kaart van Chili
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Volksrepubliek China

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Volksrepubliek China. Inbegrepen zijn geselecteerde
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statistieken, een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van
Volksrepubliek China. Maar laten we beginnen met de vlag van
Volksrepubliek China hier:
 

Volksrepubliek China - Overzicht:
Wat moet je weten over Volksrepubliek China? Laten we

beginnen met dit: Eeuwenlang stond China als een leidende
beschaving boven de rest van de wereld in de kunsten en
wetenschappen, maar in de 19e en vroege 20e eeuw werd het
land geteisterd door burgerlijke onrust, grote hongersnoden,
militaire nederlagen en buitenlandse bezetting. Na de Tweede
Wereldoorlog richtte de Communistische Partij van China onder
MAO Zedong een autocratisch socialistisch systeem op dat,
terwijl het de soevereiniteit van China garandeerde, strenge
controle op het leven van alledag oplegde en het leven kostte
aan tientallen miljoenen mensen. Na 1978 waren MAO's
opvolger DENG Xiaoping en andere leiders gericht op
marktgeoriënteerde economische ontwikkeling en tegen 2000
was de productie verviervoudigd. Voor een groot deel van de
bevolking is de levensstandaard dramatisch verbeterd, maar de
politieke controle blijft krap. Sinds het begin van de jaren
negentig,

Geografie van Volksrepubliek China



Waar op de wereld is Volksrepubliek
China? De locatie van dit land is Oost-Azië, grenzend aan de
Oost-Chinese Zee, de Baai van Korea, de Gele Zee en de
Zuid-Chinese Zee, tussen Noord-Korea en Vietnam. Het totale
gebied van Volksrepubliek China is 9,596,960 km2, waarvan
9,326,410 km2 land is. Dit is een van de grootste landen ter
wereld. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: meestal bergen, hoogvlakten, woestijnen in het
westen; vlaktes, delta's en heuvels in het oosten. Het laagste
punt van Volksrepubliek China is Turpan Pendi -154 m, het
hoogste punt Mount Everest 8.848 m (hoogste piek in Azië en
het hoogste punt op aarde boven zeeniveau). En het klimaat is
extreem divers; tropisch in het zuiden tot subarctisch in het
noorden,.

Inwoners van Volksrepubliek China
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Volksrepubliek

China wonen. Het nummer is: 1,379,302,771 (7/2017
schatting). Dus dit is echt een enorme populatie. Wie woont
hier? Han Chinees 91,6%, Zhuang 1,3%, andere (inclusief Hui,
Manchu, Uighur, Miao, Yi, Tujia, Tibetaans, Mongools, Dong,
Buyei, Yao, Bai, Koreaans, Hani, Li, Kazachs, Dai en andere



nationaliteiten) 7,1%. Wat zijn de talen in Volksrepubliek China?
Standaard Chinees of Mandarijn (officieel: Putonghua,
gebaseerd op het Peking-dialect), Yue (Kantonees), Wu
(Shanghainese), Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-
Taiwanees), Xiang, Gan, Hakka-dialecten, minderheidstalen
(zie Etnisch) groepen betreden). En de religies: Boeddhistische
18,2%, christelijke 5,1%, moslim 1,8%, volksreligie 21,9%,
hindoe <0,1%, joodse <0,1%, andere 0,7% (inclusief Daoist
(taoïst)), niet-gelieerde 52,2%. Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 37.4 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 75.7 jaar. Waar wonen de mensen in
Volksrepubliek China? Hier: overweldigende meerderheid van
de bevolking is te vinden in de oostelijke helft van het land; het
westen, met zijn uitgestrekte bergachtige en woestijnachtige
gebieden, blijft dunbevolkt; hoewel het de eerste plaats in de
wereld is in de totale bevolking, is de algehele dichtheid minder
dan die van veel andere landen in Azië en Europa; hoge
bevolkingsdichtheid wordt gevonden langs de Yangtze en Gele
Rivier valleien, de Xi Jiang River delta, het Sichuan Basin (rond
Chengdu), in en rond Beijing, en het industriegebied rond
Shenyang. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Volksrepubliek China zijn: Shanghai 23.741 miljoen; Beijing
(hoofdstad) 20.384 miljoen; Chongqing 13,332 miljoen;
Guangdong 12.458 miljoen; Tianjin 11,21 miljoen; Shenzhen
10.749 miljoen (2015).

Overheid en economie van Volksrepubliek China



De hoofdstad van Volksrepubliek China is Beijing en het
overheidstype communistische partij geleide staat. Laten we
eens kijken naar de administratieve afdelingen - 23 provincies
(sheng, enkelvoud en meervoud), 5 autonome regio's (zizhiqu,
enkelvoud en meervoud) en 4 gemeenten (shi, enkelvoud en
meervoud). Met betrekking tot de economie van
Volksrepubliek China zijn belangrijke industriële producten
wereldleider in bruto waarde van industriële output; mijnbouw
en ertsverwerking, ijzer, staal, aluminium en andere metalen,
steenkool; machine bouwen; bewapening; textiel en kleding;
petroleum; cement; Chemicaliën; kunstmest;
consumentenproducten (inclusief schoeisel, speelgoed en
elektronica); voedselverwerking; transportuitrusting, waaronder
auto's, treinwagons en locomotieven, schepen, vliegtuigen;
telecommunicatieapparatuur, commerciële
ruimtelanceervoertuigen, satellieten. Belangrijke
landbouwproducten zijn Wereldleider in bruto waarde van
landbouwoutput; rijst, tarwe, aardappelen, maïs, tabak, pinda's,
thee, appels, katoen, varkensvlees, schapenvlees, eieren; vis,
garnalen. De belangrijkste exportgoederen zijn elektrische en
andere machines, inclusief computers en
telecommunicatieapparatuur, kleding, meubilair, textiel en de
belangrijkste exportpartners zijn VS 18,2%, Hongkong 13,8%,
Japan 6,1%, Zuid-Korea 4,5% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn elektrische en andere machines, inclusief
geïntegreerde schakelingen en andere computercomponenten,
olie en minerale brandstoffen; optische en medische apparatuur,
metaalertsen, motorvoertuigen; sojabonen en de belangrijkste



importpartners zijn Zuid-Korea 10%, Japan 9,2%, VS 8,5%,
Duitsland 5,4%, Australië 4,4% (2016). Hoe rijk is
Volksrepubliek China en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $16,600 (2017 schatting). Dit is best goed. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
3.3%.

Kaart van Volksrepubliek China
 

We raden het ten zeerste aan
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Colombia

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Colombia. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Colombia. Maar
laten we beginnen met de vlag van Colombia hier:
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Colombia - Overzicht:
Wat moet je weten over Colombia? Laten we beginnen met

dit: Colombia was een van de drie landen die ontstonden na de
ontbinding van Gran Colombia in 1830 (de anderen zijn
Ecuador en Venezuela). Een decennia lang conflict tussen
regeringstroepen en groepen van rebellenbewegingen,
voornamelijk de revolutionaire strijdkrachten van Colombia
(FARC), zwaar gefinancierd door de drugshandel, escaleerde in
de jaren negentig. Meer dan 31.000 voormalige paramilitairen
demobiliseerden tegen het einde van 2006 en de United Self
Defense Forces van Colombia als een formele organisatie
stopte met opereren. In het kielzog van de paramilitaire
demobilisatie ontstonden georganiseerde criminele groepen,
wiens leden ook enkele voormalige paramilitairen omvatten. Na
vier jaar formele vredesonderhandelingen ondertekende de
Colombiaanse regering in november 2016 een herziene
definitieve vredesovereenkomst met de FARC, die vervolgens
door het Colombiaanse Congres werd geratificeerd. Het
akkoord roept de leden van de FARC op om te demobiliseren,
te ontwapenen en zich opnieuw te integreren in de maatschappij
en de politiek, en het creëert een alternatief systeem voor
overgangsjustitie met een "speciale jurisdictie voor de vrede"
om rekenschap te vragen voor conflictgerelateerde misdaden en
gevestigde waarheid. vertelmechanismen. De Colombiaanse
regering heeft haar inspanningen opgevoerd om de controle



door de regering in het hele land te bevestigen en is nu aanwezig
op alle administratieve afdelingen. Ondanks decennia van
interne conflicten en drugsgerelateerde veiligheidsuitdagingen,
onderhoudt Colombia relatief sterke democratische instellingen
die worden gekenmerkt door vreedzame, transparante
verkiezingen en de bescherming van burgerlijke vrijheden. en
het creëert een alternatief systeem voor overgangsjustitie met
een "speciale jurisdictie voor de vrede" om verantwoording af te
leggen voor conflictgerelateerde misdaden en gevestigde
waarheidsmechanismen. De Colombiaanse regering heeft haar
inspanningen opgevoerd om de controle door de regering in het
hele land te bevestigen en is nu aanwezig op alle administratieve
afdelingen. Ondanks decennia van interne conflicten en
drugsgerelateerde veiligheidsuitdagingen, onderhoudt Colombia
relatief sterke democratische instellingen die worden
gekenmerkt door vreedzame, transparante verkiezingen en de
bescherming van burgerlijke vrijheden. en het creëert een
alternatief systeem voor overgangsjustitie met een "speciale
jurisdictie voor de vrede" om verantwoording af te leggen voor
conflictgerelateerde misdaden en gevestigde
waarheidsmechanismen. De Colombiaanse regering heeft haar
inspanningen opgevoerd om de controle door de regering in het
hele land te bevestigen en is nu aanwezig op alle administratieve
afdelingen. Ondanks decennia van interne conflicten en
drugsgerelateerde veiligheidsuitdagingen, onderhoudt Colombia
relatief sterke democratische instellingen die worden
gekenmerkt door vreedzame, transparante verkiezingen en de
bescherming van burgerlijke vrijheden. en is nu aanwezig in elk



van zijn administratieve afdelingen. Ondanks decennia van
interne conflicten en drugsgerelateerde veiligheidsuitdagingen,
onderhoudt Colombia relatief sterke democratische instellingen
die worden gekenmerkt door vreedzame, transparante
verkiezingen en de bescherming van burgerlijke vrijheden. en is
nu aanwezig in elk van zijn administratieve afdelingen. Ondanks
decennia van interne conflicten en drugsgerelateerde
veiligheidsuitdagingen, onderhoudt Colombia relatief sterke
democratische instellingen die worden gekenmerkt door
vreedzame, transparante verkiezingen en de bescherming van
burgerlijke vrijheden.

Geografie van Colombia

Waar op de wereld is Colombia? De
locatie van dit land is Noord-Zuid-Amerika, grenzend aan de
Caribische Zee, tussen Panama en Venezuela, en grenzend aan
de Noord-Stille Oceaan, tussen Ecuador en Panama. Het totale
gebied van Colombia is 1,138,910 km2, waarvan 1,038,700
km2 land is. Dus dit is een heel groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: vlak
laaggelegen kustgebieden, centrale hooglanden, hooggebergte
van de Andes, oostelijke laagvlaktes (Llanos). Het laagste punt



van Colombia is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt Pico
Cristobal Colon 5.730 m. En het klimaat is tropisch langs kust
en oostelijke vlaktes; koeler in hooglanden.

Inwoners van Colombia
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Colombia

wonen. Het nummer is: 47,698,524 (7/2017 schatting). Er
wonen dus vrij veel mensen hier. Wie woont hier? en witte
84,2%, Afro-Colombiaanse (inclusief mulat, Raizal en
Palenquero) 10,4%, Amerindiaan 3,4%, Romani. Wat zijn de
talen in Colombia? Spaans (officieel). En de religies: Rooms-
katholiek 79%, protestant 14% (inclusief Pinkstert 6%,
hoofdlijn protestant 2%, andere 6%), andere 2%, niet-
gespecificeerd 5% (2014 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 30 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 75.9 jaar. Waar wonen de mensen in
Colombia? Hier: de meerderheid van de mensen woont in het
noorden en westen waar landbouwkansen en natuurlijke
hulpbronnen worden gevonden; de uitgestrekte graslanden van
de llanos in het zuiden en oosten, die ongeveer 60% van het
land uitmaken, zijn dunbevolkt. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Colombia zijn: Bogota (hoofdstad) 9,765 miljoen;
Medellin 3.911 miljoen; Cali 2.646 miljoen; Barranquilla 1.991
miljoen; Bucaramanga 1,215 miljoen; Cartagena 1.092 miljoen
(2015).

Overheid en economie van Colombia



De hoofdstad van Colombia is Bogota en het overheidstype
presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 32 departementen (departamentos,
singular - departamento) en 1 hoofdstad (distrito capital);
Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantico, Bogota, Bolivar,
Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco,
Cordoba, Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira,
Magdalena, Meta, Narino, Norte de Santander, Putumayo ,
Quindio, Risaralda, Archipielago de San Andres, Providencia y
Santa Catalina (spreekuur San Andres y Providencia),
Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupes, Vichada.
Met betrekking tot de economie van Colombia zijn belangrijke
industriële producten textiel, voedselverwerking, olie, kleding en
schoeisel, dranken, chemicaliën, cement; goud, steenkool,
smaragden. Belangrijke landbouwproducten zijn koffie,
snijbloemen, bananen, rijst, tabak, maïs, suikerriet, cacaobonen,
oliezaad, groenten; garnalen; Bos producten. De belangrijkste
exportgoederen zijn aardolie, steenkool, smaragden, koffie,
nikkel, snijbloemen, bananen, kleding en de belangrijkste
exportpartners zijn VS 33,5%, Panama 6,3% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn industriële uitrusting,
transportmiddelen, consumptiegoederen, chemicaliën, papier
producten, brandstoffen, elektriciteit en de belangrijkste
importpartners zijn US 26,4%, China 19,1%, Mexico 7,5%,
Brazilië 4,7% (2016). Hoe rijk is Colombia en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $14,500 (2017 schatting). Dit is
best goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto



binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 27.8% (2015 schatting).

Kaart van Colombia
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Comoren

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Comoren. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Comoren. Maar
laten we beginnen met de vlag van Comoren hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Comoren - Overzicht:
Wat moet je weten over Comoren? Laten we beginnen met

dit: De archipel van de Comoren in de Indische Oceaan,
bestaande uit de eilanden Mayotte, Anjouan, Moheli en Grand
Comore, verklaarde zich op 6 juli 1975 onafhankelijk van
Frankrijk. Frankrijk erkende de onafhankelijkheid van Mayotte
niet, die onder Frans bestuur blijft. Sinds de onafhankelijkheid
heeft de Comoros politieke instabiliteit doorgemaakt door
gerealiseerde en gepoogde staatsgrepen. In 1997 verklaarden
de eilanden Anjouan en Moheli zich onafhankelijk van de
Comoren. In 1999 greep de militaire chef-kolonel Azali
Assoumani de macht van de hele regering in een bloedeloze
coup; hij startte de 2000 Fomboni-akkoorden, een
machtsverdelingsovereenkomst waarbij het federale
voorzitterschap rouleert tussen de drie eilanden, en elk eiland
onderhoudt de lokale overheid. Azali won de federale
presidentsverkiezingen van 2002 als president van de Unie van
de Comoren van Grand Comore Island, die de eerste termijn
van vijf jaar had. Azali trad af in 2006 en president Ahmed
Abdallah Mohamed Sambi werd gekozen als president van
Anjouan. In 2007 voerde Mohamed Bacar Anjouan's de-facto
afscheiding uit van de Unie van de Comoren, die weigerde af te
treden toen de andere eilanden van de Comoren in juli wettige
verkiezingen hielden. De Afrikaanse Unie (AU) probeerde
aanvankelijk de politieke crisis op te lossen door sancties en



een zeeblokkade toe te passen op Anjouan, maar in maart
2008 namen de AU en de Comorese soldaten het eiland in
beslag. De bewoners van het eiland waren over het algemeen
blij met de verhuizing. In mei 2011 won Ikililou Dhoinine het
voorzitterschap in vreedzame verkiezingen die algemeen als vrij
en eerlijk worden beschouwd. Tijdens nauwbetwiste
verkiezingen in 2016, won voormalig president Azali Assoumani
een tweede termijn, toen het roterende voorzitterschap
terugkeerde naar Grande Comore.

Geografie van Comoren

Waar op de wereld is Comoren? De
locatie van dit land is Zuidelijk Afrika, eilandengroep aan de
noordelijke monding van het Mozambikaanse Kanaal, ongeveer
twee derde van de weg tussen het noorden van Madagaskar en
het noorden van Mozambique. Het totale gebied van Comoren
is 2,235 km2, waarvan 2,235 km2 land is. Dus dit is een vrij
klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: vulkanische eilanden, interieurs variëren van
steile bergen tot lage heuvels. Het laagste punt van Comoren is
Indische Oceaan 0 m, het hoogste punt Karthala 2.360 m. En
het klimaat is tropische zee; regenseizoen (november tot mei).



Inwoners van Comoren
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Comoren

wonen. Het nummer is: 808,080 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Antalote, Cafre,
Makoa, Oimatsaha, Sakalava. Wat zijn de talen in Comoren?
Arabisch (officieel), Frans (officieel), Shikomoro (officieel, een
mix van Swahili en Arabisch) (Comoren). En de religies:
Soennitische moslims 98%, andere (inclusief sjiitische moslims,
rooms-katholieken, Jehovah's Getuigen, protestanten) 2%. Hoe
oud zijn de mensen gemiddeld? 19.9 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 64.6 jaar. Waar
wonen de mensen in Comoren? Hier: De hoofdstad van
Maroni, gelegen aan de westelijke kant van het eiland Grande
Comore, is de grootste stad van het land; Echter, van de drie
eilanden die Comoren omvatten, is het Anjouan dat de meest
dichtbevolkte. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Comoren zijn: Moroni is (hoofdstad) 56.000 (2014).

Overheid en economie van Comoren
De hoofdstad van Comoren is Moroni en het overheidstype

federale presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 3 eilanden en 4 gemeenten;
Anjouan (Ndzuwani), Domoni, Fomboni, Grande Comore
(N'gazidja), Moheli (Mwali), Moroni, Moutsamoudou. Met
betrekking tot de economie van Comoren zijn belangrijke
industriële producten visserij, toerisme, parfumdestillatie.
Belangrijke landbouwproducten zijn vanille, kruidnagel, ylang-



ylang (parfumessentie), kokosnoten, bananen, cassave
(maniok). De belangrijkste exportgoederen zijn vanille, ylang-
ylang (parfumessentie), kruidnagel en de belangrijkste
exportpartners zijn Frankrijk 25,6%, Zuid-Korea 15%,
Duitsland 11,8%, India 10,4%, Singapore 4,4%, Rusland
4,2%, Mauritius 4,1% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn rijst en andere voedingsmiddelen,
consumptiegoederen, aardolieproducten, cement en
bouwmaterialen, transportmiddelen en de belangrijkste
importpartners zijn Verenigde Arabische Emiraten 29,5%,
Frankrijk 21,2%, China 11,3%, Pakistan 7,3%, Madagaskar
6,2%, India 4,7% (2016). Hoe rijk is Comoren en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $1,600 (2017 schatting). Dit is
een zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 44.8% (2004 schatting).

Kaart van Comoren
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Congo-Kinshasa

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Congo-Kinshasa. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken,
een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Congo-
Kinshasa. Maar laten we beginnen met de vlag van Congo-
Kinshasa hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Congo-Kinshasa - Overzicht:
Wat moet je weten over Congo-Kinshasa? Laten we

beginnen met dit: Gevestigd als een officiële Belgische kolonie in
1908, kreeg de toenmalige Republiek Congo zijn
onafhankelijkheid in 1960, maar de beginjaren waren ontsierd
door politieke en sociale instabiliteit. Col. Joseph Mobutu greep
de macht en verklaarde zich president in een coup van
november 1965. Hij veranderde vervolgens zijn naam - naar
Mobutu Sese Seko - en ook die van het land - naar Zaïre.
Mobutu behield zijn positie gedurende 32 jaar door
verschillende schijnverkiezingen, maar ook door bruut geweld.
Etnische strijd en burgeroorlog, aangegrepen door een massale
toestroom van vluchtelingen in 1994 van de gevechten in
Rwanda en Burundi, leidde in mei 1997 tot de omverwerping
van het Mobutu-regime door een rebellie gesteund door
Rwanda en Uganda en geleid door Laurent Kabila. Kabila
hernoemde het land de Democratische Republiek Congo
(DRC), maar in augustus 1998 werd zijn regime zelf opnieuw
uitgedaagd door een tweede opstand, gesteund door Rwanda
en Oeganda. Troepen uit Angola, Tsjaad, Namibië, Soedan en
Zimbabwe kwamen tussenbeide om het regime van Kabila te
ondersteunen. In januari 2001 werd Kabila vermoord en zijn
zoon Joseph Kabila werd benoemd tot staatshoofd. In oktober
2002 was de nieuwe president succesvol in het onderhandelen
over de terugtrekking van Rwandese troepen in het oosten van



de DRC; twee maanden later werd het akkoord van Pretoria
ondertekend door alle overgebleven strijdende partijen om de
gevechten te beëindigen en een regering van nationale eenheid
op te richten. Een overgangsregering werd opgericht in juli
2003; het hield een succesvol constitutioneel referendum in
december 2005 en verkiezingen voor het presidentschap, de
nationale assemblee en provinciale wetgevers vonden plaats in
2006. In 2009, na een heropleving van het conflict in het oosten
van de DRC, de regering ondertekende een
vredesovereenkomst met het Nationale Congres voor de
verdediging van het volk (CNDP), een voornamelijk Tutsi-
rebellengroep. Een poging om CNDP-leden te integreren in het
Congolese leger mislukte, wat leidde tot hun uitval in 2012 en
de vorming van de gewapende groep M23 - genoemd naar de
vredesakkoorden van 23 maart 2009. Hernieuwde conflicten
leidden tot grote bevolkingsverplaatsingen en aanzienlijke
schendingen van de mensenrechten voordat de M23 eind 2013
door een gezamenlijk VN- en DRC-offensief uit de DRC naar
Oeganda en Rwanda werd verdreven. Daarnaast blijft de DRC
het geweld van andere gewapende groepen ervaren, waaronder
de democratische strijdkrachten voor de bevrijding van
Rwanda, de geallieerde democratische strijdkrachten en diverse
Mai Mai-milities. Bij de meest recente nationale verkiezingen,
gehouden in november 2011, betwiste resultaten lieten Joseph
Kabila tot het presidentschap herbenoemen. De grondwet van
de DRC verbiedt president Kabila om voor een derde termijn
te werken, maar de regering van de DRC heeft de nationale
verkiezingen, oorspronkelijk gepland voor november 2016, tot



december 2018 vertraagd. Het falen om verkiezingen te houden
zoals gepland, heeft sporadische straatprotesten van Kabila's
tegenstanders aangespoord.

Geografie van Congo-Kinshasa

Waar op de wereld is Congo-
Kinshasa? De locatie van dit land is Centraal-Afrika, ten
noordoosten van Angola. Het totale gebied van Congo-
Kinshasa is 2,344,858 km2, waarvan 2,267,048 km2 land is.
Dus dit is een heel groot land. Hoe kunnen we het terrein van
het land beschrijven? Op deze manier: uitgestrekt centraal
bassin is een laaggelegen plateau; bergen in het oosten. Het
laagste punt van Congo-Kinshasa is Atlantische Oceaan 0 m
Foto, het hoogste punt Marguerite op de Mont Ngaliema
(Mount Stanley) 5.110 m. En het klimaat is tropisch; heet en
vochtig in het stroompje van de evenaar; koeler en droger in de
zuidelijke hooglanden; koeler en natter in de oostelijke
hooglanden; ten noorden van de evenaar - regenseizoen (april
tot oktober), droog seizoen (december tot februari); ten zuiden
van de evenaar - nat seizoen (november tot maart), droog
seizoen (april tot oktober).

Inwoners van Congo-Kinshasa



Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Congo-
Kinshasa wonen. Het nummer is: 83,301,151. Dus dit land is
een van de meest bevolkte in de wereld. Wie woont hier? meer
dan 200 Afrikaanse etnische groepen waarvan de meerderheid
Bantu is; de vier grootste stammen - Mongo, Luba, Kongo (alle
Bantu), en de Mangbetu-Azande (Hamitic) vormen ongeveer
45% van de bevolking. Wat zijn de talen in Congo-Kinshasa?
Frans (officieel), Lingala (een lingua franca handelstaal),
Kingwana (een dialect van Kiswahili of Swahili), Kikongo,
Tshiluba. En de religies: Rooms-katholiek 50%, Protestants
20%, Kimbanguist 10%, Muslim 10%, andere (inclusief
syncretische sekten en inheemse overtuigingen) 10%. Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 18.6 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 57.7 jaar. Waar
wonen de mensen in Congo-Kinshasa? Hier: stedelijke clusters
zijn verspreid over het land, met name in het noordoosten langs
de grens met Oeganda, Rwanda en Burundi; de grootste stad is
de hoofdstad Kinshasha, gelegen in het westen langs de rivier
de Congo; het zuiden is het minst dichtbevolkte. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Congo-Kinshasa zijn:
Kinshasa (hoofdstad) 11.587 miljoen; Lubumbashi 2.015
miljoen; Mbuji-Mayi 2,007 miljoen; Kananga 1.169 miljoen;
Kisangani 1,04 miljoen; Bukavu 832.000 (2015) 57,8.

Overheid en economie van Congo-Kinshasa
De hoofdstad van Congo-Kinshasa is Kinshasa en het

overheidstype semi-presidentiële republiek. Laten we eens



kijken naar de administratieve afdelingen - 26 provincies
(provincies, enkelvoud - provincie); Bas-Uele (Lower Uele),
Equateur, Haut-Katanga (Boven-Katanga), Haut-Lomami
(Boven-Lomami), Haut-Uele (Boven-Uele), Ituri, Kasai,
Kasai-Central, Kasai-Oriental (East Kasai), Kinshasa, Kongo
Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Mai-Ndombe,
Maniema, Mongala, Nord-Kivu (Noord-Kivu), Nord-Ubangi
(Noord-Ubangi), Sankuru, Sud-Kivu (Zuid-Kivu), Sud-Ubangi
(South Ubangi), Tanganyika, Tshopo, Tshuapa. Met betrekking
tot de economie van Congo-Kinshasa zijn belangrijke
industriële producten mijnbouw (koper, kobalt, goud,
diamanten, coltan, zink, tin, wolfraam), minerale verwerking,
consumentenproducten (textiel, kunststoffen, schoeisel,
sigaretten), metalen producten, verwerkte voedingsmiddelen en
dranken, hout, cement, commerciële scheepsrepai. Belangrijke
landbouwproducten zijn Koffie, suiker, palmolie, rubber, thee,
katoen, cacao, kinine, cassave (maniok, tapioca), bananen,
bakbananen, pinda's, wortelgewassen, maïs, fruit;
houtproducten. De belangrijkste exportgoederen zijn
Diamanten, koper, goud, kobalt, houtproducten, ruwe olie,
koffie en de belangrijkste exportpartners zijn China 35,3%,
Zambia 15,8%, Zuid-Korea 8,7%, Saoedi-Arabië 8%, België
5,2% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
voedingsmiddelen, mijnbouw en andere machines,
transportmiddelen, brandstoffen en de belangrijkste
importpartners zijn China 20,2%, Zuid-Afrika 15,7%, Zambia
8,6%, België 7,6%, Tanzania 5,8%, Frankrijk 5,2%, India
4,6%, Kenia 4,2% (2016). Hoe rijk is Congo-Kinshasa en hoe



rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het
BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $800 (2017 schatting).
Dit is een zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit
bruto binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw
wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten van
lokale goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 63% (2012 schatting).

Kaart van Congo-Kinshasa
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Congo-Brazzaville

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Congo-Brazzaville. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken,
een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Congo-

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Brazzaville. Maar laten we beginnen met de vlag van Congo-
Brazzaville hier:
 

Congo-Brazzaville - Overzicht:
Wat moet je weten over Congo-Brazzaville? Laten we

beginnen met dit: Na de onafhankelijkheid in 1960 werd de
voormalige Franse regio Midden-Congo de Republiek Congo.
Een kwarteeuw experimenteren met het marxisme werd in 1990
gestaakt en in 1992 werd een democratisch gekozen regering
aangetreden. Een korte burgeroorlog in 1997 herstelde de
voormalige marxistische president Denis Sassou-nguesso en
bracht een periode van etnische en politieke onrust met zich
mee. Op het Zuiden gebaseerde rebellengroepen stemden in
maart 2003 in met een definitief vredesakkoord. De Republiek
Congo is een van de grootste aardolieproducenten in Afrika,
maar met een afnemende productie zal het nieuwe offshore-
olievondsten nodig hebben om de olie-inkomsten op de lange
termijn te ondersteunen.

Geografie van Congo-Brazzaville

Waar op de wereld is Congo-



Brazzaville? De locatie van dit land is Centraal-Afrika, grenzend
aan de Zuid-Atlantische Oceaan, tussen Angola en Gabon. Het
totale gebied van Congo-Brazzaville is 342,000 km2, waarvan
341,500 km2 land is. Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen
we het terrein van het land beschrijven? Op deze manier:
kustvlakte Equato , zuidelijk bekken, centraal plateau,
noordelijk bekken. Het laagste punt van Congo-Brazzaville is
Atlantische Oceaan 0 m, het hoogste punt berg Berongou 903
m. En het klimaat is tropisch; regenseizoen (maart tot juni);
droog seizoen (juni tot oktober); aanhoudende hoge
temperaturen en vochtigheid; bijzonder behoedzaam voor het
klimaat boven de.

Inwoners van Congo-Brazzaville
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Congo-

Brazzaville wonen. Het nummer is: 4,954,674. Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Kongo 48%, Sangha
20%, M'Bochi 12%, Teke 17%, Europeanen en andere 3%.
Wat zijn de talen in Congo-Brazzaville? Frans (officieel), Lingala
en Monokutuba ( lingua franca handelstalen), veel lokale talen
en dialecten (waarvan Kikongo de meest voorkomende is). En
de religies: Rooms-katholiek 33,1%, Awakening Churches /
Christian Revival 22,3%, Protestant 19,9%, Salutiste 2,2%,
Muslim 1,6%, Kimbanguiste 1,5%, andere 8,1%, geen 11,3%
(2010 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 19.7 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 59.8



jaar. Waar wonen de mensen in Congo-Brazzaville? Hier: de
bevolking bevindt zich voornamelijk in het zuiden, in en rond de
hoofdstad Brazzaville. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Congo-Brazzaville zijn: Brazzaville (hoofdstad) 1.888 miljoen;
Pointe-Noire 969.000 (2015).

Overheid en economie van Congo-Brazzaville
De hoofdstad van Congo-Brazzaville is Brazzaville en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 12 departementen
(departementen, enkelvoud - departement); Bouenza,
Brazzaville, Cuvette, Cuvette-Ouest, Kouilou, Lekoumou,
Likouala, Niari, Plateaux, Pointe-Noire, Pool, Sangha. Met
betrekking tot de economie van Congo-Brazzaville zijn
belangrijke industriële producten aardolie-extractie, cement,
hout, brouwen, suiker, palmolie, zeep, meel, sigaretten.
Belangrijke landbouwproducten zijn Cassave (maniok,
tapioca), suiker, rijst, maïs, pinda's, groenten, koffie, cacao;
bosproducten. De belangrijkste exportgoederen zijn aardolie,
timmerhout, triplex, suiker, cacao, koffie, diamanten en de
belangrijkste exportpartners zijn China 39,8%, Italië 10,2%,
Australië 7%, Gabon 6,6%, Angola 6%, Singapore 4,2%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn kapitaalgoederen,
bouwmaterialen, levensmiddelen en de belangrijkste
importpartners zijn Zuid-Korea 18,2%, Frankrijk 12,8%,
China 12,2%, Noorwegen 11,2%, België 6,9% (2016). Hoe
rijk is Congo-Brazzaville en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $6,700 (2017 schatting). Dit is een vrij laag aantal.



Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 46.5% (2011 schatting).

Kaart van Congo-Brazzaville
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Cookeilanden

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Cookeilanden. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Cookeilanden.
Maar laten we beginnen met de vlag van Cookeilanden hier:
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Cookeilanden - Overzicht:
Wat moet je weten over Cookeilanden? Laten we beginnen

met dit: Vernoemd naar Captain COOK, die hen in 1770 zag,
werden de eilanden in 1888 een Brits protectoraat. Tegen 1900
werd de administratieve controle overgedragen aan Nieuw-
Zeeland; in 1965 kozen de bewoners voor zelfbestuur in vrije
associatie met Nieuw-Zeeland. De emigratie van geschoolde
arbeidskrachten naar Nieuw-Zeeland, overheidstekorten en
beperkte natuurlijke hulpbronnen zijn van voortdurende zorg.

Geografie van Cookeilanden

Waar op de wereld is Cookeilanden?
De locatie van dit land is Oceanië, eilandengroep in de Stille
Zuidzee, ongeveer halverwege tussen Hawaï en Nieuw-
Zeeland. Het totale gebied van Cookeilanden is 236 km2,
waarvan 236 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: lage koraalatollen in het noorden; vulkanische,
heuvelachtige eilanden in de. Het laagste punt van Cookeilanden
is Stille Zuidzee 0 m, het hoogste punt Te Manga 652 m. En het
klimaat is tropische oceanische zee; gematigd door
passaatwinden; een droog seizoen van april tot november en
een vochtiger seizoen van december tot maart.



Inwoners van Cookeilanden
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Cookeilanden

wonen. Het nummer is: 9,290 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Maori
(Polynesisch) 81,3%, deel Cook Island Maori 6,7%, overig
11,9% (2011 est.). Wat zijn de talen in Cookeilanden? Engels
(officieel) 86,4%, Cook Eilanden Maori (Rarotongan) (officieel)
76,2%, andere 8,3%. En de religies: Protestant 62,8% (Cook
Islands Christian Church 49,1%, Seventh Day Adventist 7,9%,
Assemblies of God 3,7%, Apostolic Church 2,1%), Rooms-
katholiek 17 %, Mormon 4,4%, andere 8%, geen 5,6%, geen
respons 2,2% (2011 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld?
36.6 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de
mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de
andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de
geboorte)? Dit: 76 jaar. Waar wonen de mensen in
Cookeilanden? Hier: grootste deel van de bevolking is te vinden
op het eiland Rarotonga. De belangrijkste stedelijke gebieden
van Cookeilanden zijn: dit is onbekend.

Overheid en economie van Cookeilanden
De hoofdstad van Cookeilanden is Avarua en het

overheidstype zelfbesturende parlementaire democratie
(parlement van de Cookeilanden) in vrije associatie met Nieuw-
Zeeland. Laten we eens kijken naar de administratieve
afdelingen - geen. Met betrekking tot de economie van
Cookeilanden zijn belangrijke industriële producten
fruitverwerking, toerisme, visserij, kleding, handwerk.



Belangrijke landbouwproducten zijn kopra, citrus, ananas,
tomaten, bonen, papaja's, bananen, yams, taro, koffie; varkens,
pluimvee. De belangrijkste exportgoederen zijn copra, papaja's,
verse en ingeblikte citrusvruchten, koffie; vis; parels en
parelmoeren; kleding, en de belangrijkste exportpartners zijn dit
is onbekend. De belangrijkste importgoederen zijn
levensmiddelen, textiel, brandstoffen, hout, kapitaalgoederen en
de belangrijkste importpartners zijn dit is onbekend. Hoe rijk is
Cookeilanden en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $12,300 (2010 schatting). Dit is best goed. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
onbekend%.

Kaart van Cookeilanden
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Costa Rica

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Costa Rica. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Costa Rica.
Maar laten we beginnen met de vlag van Costa Rica hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Costa Rica - Overzicht:
Wat moet je weten over Costa Rica? Laten we beginnen

met dit: Hoewel het begin van de 16e eeuw door de
Spanjaarden werd onderzocht, bleken de eerste pogingen om
Costa Rica te koloniseren niet succesvol vanwege een
combinatie van factoren, waaronder de ziekte van door muggen
aangetaste moerassen, brutale hitte, weerstand door
inboorlingen en aanvallen van piraten. Het was pas in 1563 dat
een permanente vestiging van Cartago werd gevestigd in de
koelere, vruchtbare centrale hooglanden. Het gebied bleef zo'n
tweeënhalve eeuw lang een kolonie. In 1821 werd Costa Rica
een van verschillende Centraal Amerikaanse provincies die
gezamenlijk hun onafhankelijkheid van Spanje verklaarden.
Twee jaar later trad het toe tot de Verenigde Provincies van
Midden-Amerika, maar deze federatie viel uiteen in 1838, toen
Costa Rica zijn soevereiniteit en onafhankelijkheid verkondigde.
Sinds het einde van de 19e eeuw hebben slechts twee korte
perioden van geweld de democratische ontwikkeling van het
land ontsierd. In 1949 ontbond Costa Rica zijn strijdkrachten.
Hoewel het land nog steeds een grote landbouwsector heeft,
heeft Costa Rica zijn economie uitgebreid met sterke
technologische en toeristische sectoren. De levensstandaard is
relatief hoog. Landeigendom is wijdverbreid.

Geografie van Costa Rica



Waar op de wereld is Costa Rica?
De locatie van dit land is Midden-Amerika, grenzend aan zowel
de Caribische Zee als de Noord-Stille Oceaan, tussen
Nicaragua en Panama. Het totale gebied van Costa Rica is
51,100 km2, waarvan 51,060 km2 land is. Dit is dus geen groot
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: kustvlaktes gescheiden door ruige bergen met
meer dan 100 vulkanische kegels, waarvan er enkele grote
actieve vulkanen zijn. Het laagste punt van Costa Rica is Grote
Oceaan 0 m, het hoogste punt Cerro Chirripo 3.819 m. En het
klimaat is tropisch en subtropisch; droog seizoen (december tot
april); regenseizoen (mei tot november); koeler in de
hooglanden.

Inwoners van Costa Rica
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Costa Rica

wonen. Het nummer is: 4,930,258 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? wit of mestizo
83,6%, mulato 6,7%, inheemse 2,4%, zwart van Afrikaanse
afkomst 1,1%, andere 1,1%, geen 2,9%, niet gespecificeerd
2,2% (2011 est.). Wat zijn de talen in Costa Rica? Spaans
(officieel), Engels. En de religies: Rooms-katholiek 76,3%,
evangelisch 13,7 %, Jehova's getuige 1,3%, andere
protestantse 0,7%, andere 4,8%, geen 3,2%. Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 31.3 jaar. We moeten hieraan toevoegen



dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 78.7 jaar. Waar
wonen de mensen in Costa Rica? Hier: Ongeveer de helft van
de bevolking woont in stedelijke gebieden; de hoofdstad van
San Jose is de grootste stad en de thuisbasis van ongeveer een
vijfde van de bevolking. De belangrijkste stedelijke gebieden
van Costa Rica zijn: SAN JOSE (hoofdstad) 1,17 miljoen
(2015).

Overheid en economie van Costa Rica
De hoofdstad van Costa Rica is San Jose en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 7 provincies (provincias,
enkelvoud - provincia); Alajuela, Cartago, Guanacaste,
Heredia, Limon, Puntarenas, San Jose. Met betrekking tot de
economie van Costa Rica zijn belangrijke industriële producten
medische apparatuur, voedselverwerking, textiel en kleding,
bouwmaterialen, kunstmest, plastic producten. Belangrijke
landbouwproducten zijn Bananen, ananassen, koffie, meloenen,
sier planten, suiker, maïs, rijst, bonen, aardappelen; rundvlees,
gevogelte, zuivelproducten; timbe. De belangrijkste
exportgoederen zijn bananen, ananassen, koffie, meloenen,
sierplanten, suiker; rundvlees; schaal-en schelpdieren;
elektronische componenten, medische apparatuur en de
belangrijkste exportpartners zijn VS 41%, Nederland 5,8%,
Panama 5,7%, België 5,4%, Nicaragua 5,2%, Guatemala 5,2%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn grondstoffen,
consumptiegoederen, kapitaalgoederen, aardolie,



bouwmaterialen en de belangrijkste importpartners zijn VS
37,1%, China 13,5%, Mexico 6,9% (2016). Hoe rijk is Costa
Rica en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal
is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $17,200
(2017 schatting). Dit is best goed. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 21.7% (2014
schatting).

Kaart van Costa Rica
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Ivoorkust

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Ivoorkust. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Ivoorkust. Maar
laten we beginnen met de vlag van Ivoorkust hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Ivoorkust - Overzicht:
Wat moet je weten over Ivoorkust? Laten we beginnen met

dit: Nauwe banden met Frankrijk na de onafhankelijkheid in
1960, de ontwikkeling van de cacaoproductie voor de export
en buitenlandse investeringen maakten van Ivoorkust een van de
meest welvarende West-Afrikaanse staten, maar beschermde
het niet tegen politieke onrust. In december 1999 heeft een
militaire staatsgreep - de allereerste in de geschiedenis van
Ivoorkust - de regering omvergeworpen. Junta-leider Robert
GUEI heeft de verkiezingen eind 2000 op schaamteloze wijze
getypeerd en zichzelf tot winnaar uitgeroepen. Populair protest
dwong hem een stap opzij te zetten en een verkiezing bracht
Laurent Gbagbo aan de macht. Ivoirische dissidenten en
ontevreden leden van het leger lanceerden in september 2002
een mislukte staatsgreeppoging die zich ontwikkelde tot een
rebellie en vervolgens een burgeroorlog. In 2003 resulteerde
een staakt-het-vuren erin dat het land werd verdeeld met de
rebellen in het noorden, de regering in het zuiden, en
vredeshandhaving dwingt een bufferzone tussen de twee. In
maart 2007 ondertekenden president Gbagbo en voormalig
New Forces rebellenleider Guillaume SORO een overeenkomst
waarin SORO zich bij de regering van Gbagbo voegde als
premier en de twee overeenkwamen om het land te herenigen
door de bufferzone te ontmantelen, rebellenkrachten in de
nationale strijdkrachten te integreren, en verkiezingen houden.



Moeilijkheden bij het opstellen van kiesregisters vertraagden de
stemming tot 2010. In november 2010 won Alassane Dramane
Ouattara de presidentsverkiezingen over Gbagbo, maar
Gbagbo weigerde de macht over te dragen, wat resulteerde in
een hervatting van vijf maanden van gewelddadige conflicten. In
april 2011, na wijdverspreide gevechten, werd Gbagbo formeel
uit zijn ambt gezet door gewapende Ouattara-aanhangers met
de hulp van VN- en Franse troepen. De VN-vredesmissie
vertrok in juni 2017. Ouattara richt zich op het opnieuw
opbouwen van de economie en infrastructuur van het land en
het opnieuw opbouwen van de veiligheidstroepen. Gbagbo
staat in Den Haag terecht voor misdaden tegen de
menselijkheid.

Geografie van Ivoorkust

Waar op de wereld is Ivoorkust? De
locatie van dit land is West-Afrika, grenzend aan de Noord-
Atlantische Oceaan, tussen Ghana en Liberia. Het totale gebied
van Ivoorkust is 322,463 km2, waarvan 318,003 km2 land is.
Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van het
land beschrijven? Op deze manier: overwegend vlak tot
golvende vlaktes; bergen in het noordwesten. Het laagste punt
van Ivoorkust is Golf van Guinea 0 m, het hoogste punt Monts



Nimba 1.752 m. En het klimaat is tropisch langs de kust,
vrijdiarig in het hoge noorden; drie seizoenen - warm en droog
(november tot maart), warm en droog (maart tot mei), warm en
nat (juni tot oktober).

Inwoners van Ivoorkust
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Ivoorkust

wonen. Het nummer is: 24,184,810. Er wonen dus vrij veel
mensen hier. Wie woont hier? Akan 28.8%, Voltaique of Gur
16.1%, Northern Mande 14.5%, Kru 8.5%, Southern Mande
6.9%, niet-gespecificeerde 0.9%, niet-Ivoirische 42.3% ( 2014
est.). Wat zijn de talen in Ivoorkust? Frans (officieel), 60
inheemse dialecten waarvan Dioula de meest gesproken. En de
religies: moslim is 42,9%, katholiek 17,2%, evangelisch 11,8%,
methodist 1,7%, andere christen 3,2%, animist 3,6%, andere
religie 0,5%, geen 19,1%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld?
20.9 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de
mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de
andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de
geboorte)? Dit: 59 jaar. Waar wonen de mensen in Ivoorkust?
Hier: de bevolking bevindt zich voornamelijk in het beboste
zuiden, met de hoogste concentratie van mensen die in en rond
de steden aan de Atlantische kust wonen; het grootste deel van
de noordelijke savanne blijft dunbevolkt met hogere
concentraties gelegen langs transportcorridors. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Ivoorkust zijn: Yamoussoukro
(hoofdstad) 259.000 (2014); Abidjan (zetel van de overheid)
4,86 miljoen; Bouake 762.000 (2015).



Overheid en economie van Ivoorkust
De hoofdstad van Ivoorkust is Yamoussoukro

(wetgevingskapitaal), Abidjan (administratieve hoofdstad);
opmerking - hoewel Yamoussoukro sinds 1983 de officiële
hoofdstad is, blijft Abidjan de administratieve hoofdstad en de
officieel aangewezen commerciële hoofdstad; de VS, net als
andere landen, onderhoudt zijn ambassade in Abidjan en het
overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 12 districten en 2 autonome
districten; Abidjan, Bas-Sassandra, Comoe, Denguele, Goh-
Djiboua, Lacs, Lagunes, Montagnes, Sassandra-Marahoue,
Savanes, Vallee du Bandama, Woroba, Yamoussoukro, Zanzan.
Met betrekking tot de economie van Ivoorkust zijn belangrijke
industriële producten levensmiddelen, dranken; houtproducten,
olieraffinage, goudwinning, vrachtwagen- en busassemblage,
textiel, kunstmest, bouwmaterialen, elektriciteit. Belangrijke
landbouwproducten zijn koffie, cacaobonen, bananen,
palmpitten, maïs, rijst, cassave (maniok, tapioca), zoete
aardappelen, suiker, katoen, rubber; timbe. De belangrijkste
exportgoederen zijn cacao, koffie, hout, aardolie, katoen,
bananen, ananassen, palmolie, vis en de belangrijkste
exportpartners zijn Nederland 11,3%, VS 7,4%, Frankrijk
6,8%, België 6,1%, Duitsland 5,2%, India 5,1%, Burkina Faso
4,6%, Mali 4,5%, Zwitserland 4,1% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn brandstof, kapitaalgoederen,
levensmiddelen en de belangrijkste importpartners zijn Frankrijk
13,5%, Nigeria 13,3%, China 11,8%, VS 4,2% (2016). Hoe
rijk is Ivoorkust en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het



belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $3,900 (2017 schatting). Dit is een zeer laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 46.3% (2015 schatting).

Kaart van Ivoorkust
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Kroatië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Kroatië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Kroatië. Maar

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


laten we beginnen met de vlag van Kroatië hier:
 

Kroatië - Overzicht:
Wat moet je weten over Kroatië? Laten we beginnen met

dit: De landen die tegenwoordig Kroatië omvatten, behoorden
tot het einde van de Eerste Wereldoorlog tot het einde van WO
II. In 1918 vormden de Kroaten, Serviërs en Slovenen een
koninkrijk dat na 1929 bekend stond als Joegoslavië. Na de
Tweede Wereldoorlog werd Joegoslavië een federale
onafhankelijke communistische staat onder de sterke hand van
maarschalk Josip Broz, ook bekend als TITO. Hoewel Kroatië
in 1991 zijn onafhankelijkheid van Joegoslavië verklaarde,
duurde het vier jaar van sporadische, maar vaak bittere,
gevechten voordat het bezetten van Servische legers
grotendeels werd ontruimd van Kroatische landen, samen met
een meerderheid van de etnische Servische bevolking van
Kroatië. Onder VN-toezicht werd de laatste door de Serviërs
bezette enclave in Oost-Slavonië in 1998 teruggestuurd naar
Kroatië. Het land trad toe tot de NAVO in april 2009 en de EU
in juli 2013.

Geografie van Kroatië



Waar op de wereld is Kroatië? De
locatie van dit land is Zuidoost-Europa, grenzend aan de
Adriatische Zee, tussen Bosnië en Herzegovina en Slovenië.
Het totale gebied van Kroatië is 56,594 km2, waarvan 55,974
km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: geografisch
divers; vlakke vlaktes langs de Hongaarse grens, lage bergen en
hooglanden in de buurt van de Adriatische kust en eilanden. Het
laagste punt van Kroatië is Adriatische zee 0 m, het hoogste
punt Dinara 1.831 m. En het klimaat is Mediterraan en
continentaal; continentaal klimaat overheersend met hete zomers
en koude winters; zachte winters, droge zomers langs kust.

Inwoners van Kroatië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Kroatië wonen.

Het nummer is: 4,292,095 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Kroatisch 90,4%,
Servisch 4,4%, andere 4,4% (inclusief Bosniak, Hongaars,
Sloveens, Tsjechisch en Romani), niet gespecificeerd 0,8%
(2011 est.). Wat zijn de talen in Kroatië? Kroatisch (officieel )
95,6%, Servisch 1,2%, andere 3% (inclusief Hongaars,



Tsjechisch, Slowaaks en Albanees), niet gespecificeerd 0,2%
(2011 est.). En de religies: Rooms-katholiek 86,3%, orthodox
4,4%, moslim 1,5%, andere 1,5%, niet-gespecificeerd 2,5 %,
niet religieus of atheïst 3,8% (2011 est.). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 43 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat
dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder
dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 76.1 jaar. Waar
wonen de mensen in Kroatië? Hier: meer van de bevolking
woont in de noordelijke helft van het land, met ongeveer een
kwart van de bevolking woonachtig in en rond de hoofdstad
van Zagreb; veel van de eilanden zijn dunbevolkt. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Kroatië zijn: Zagreb
(hoofdstad) 687.000 (2015).

Overheid en economie van Kroatië
De hoofdstad van Kroatië is Zagre en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 20 provincies (zupanije, zupanija -
enkelvoud) en 1 stad (alleenstaanden) met speciale provincie
status; Bjelovarsko-Bilogorska (Bjelovar-Bilogora), Brodsko-
Posavska (Brod-Posavina), Dubrovacko-Neretvanska
(Dubrovnik-Neretva), Istarska (Istrië), Karlovacka (Karlovac),
Koprivnicko-Krizevacka (Koprivnica-Krizevci), Krapinsko-
Zagorska ( Krapina-Zagorje), Licko-Senjska (Lika-Senj),
Medimurska (Medimurje), Osjecko-Baranjska (Osijek-
Baranja), Pozesko-Slavonska (Pozega-Slavonië), Primorsko-
Goranska (Primorje-Gorski Kotar), Sibensko-Kninska
(Sibenik-Knin), Sisacko-Moslavacka (Sisak-Moslavina),



Splitsko-Dalmatinska (Split-Dalmatië), Varazdinska (Varazdin),
Viroviticko-Podravska (Virovitica-Podravina), Vukovarsko-
Srijemska (Vukovar-Syrmia), Zadarska (Zadar ), Zagreb,
Zagrebacka (provincie Zagreb). Met betrekking tot de
economie van Kroatië zijn belangrijke industriële producten
chemicaliën en kunststoffen, gereedschapswerktuigen,
gefabriceerd metaal, elektronica, ruwijzer en warmgewalste
staalproducten, aluminium, papier, houtproducten,
bouwmaterialen, textiel, scheepsbouw, aardolie- en
petroleumraffinage, voeding en dranken, toerisme. Belangrijke
landbouwproducten zijn Akkerbouwgewassen (tarwe, maïs,
gerst, suikerbiet, zonnebloem, koolzaad, alfalfa, klaver);
groenten (aardappelen, kool, ui, tomaat, peper); fruit (appels,
pruimen, mandarijnen, olijven), druiven voor wijn; vee
(runderen, koeien, varkens); zuivelproducten. De belangrijkste
exportgoederen zijn transportmiddelen, machines, textiel,
chemicaliën, levensmiddelen, brandstoffen en de belangrijkste
exportpartners zijn Italië 13,5%, Slovenië 12,3%, Duitsland
11,6%, Bosnië en Herzegovina 9,2%, Oostenrijk 6,3%, Servië
4,2% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn machines,
transport en elektrische apparatuur; chemicaliën, brandstoffen
en smeermiddelen; voedingsmiddelen en de belangrijkste
importpartners zijn Duitsland 16,1%, Italië 12,6%, Slovenië
10,9%, Oostenrijk 7,9%, Hongarije 7,1% (2016). Hoe rijk is
Kroatië en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$24,100 (2017 schatting). Dit betekent dat de levensstandaard
hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto



binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 19.5% (2014 schatting).

Kaart van Kroatië
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Cuba

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Cuba. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Cuba. Maar
laten we beginnen met de vlag van Cuba hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Cuba - Overzicht:
Wat moet je weten over Cuba? Laten we beginnen met dit:

De inheemse Indiaanse bevolking van Cuba begon te dalen na
de Europese ontdekking van het eiland door Christopher
Columbus in 1492 en na zijn ontwikkeling als Spaanse kolonie
gedurende de volgende eeuwen. Grote aantallen Afrikaanse
slaven werden geïmporteerd om de koffie- en suikerplantages
te bewerken, en Havana werd het startpunt voor de jaarlijkse
schatvloot naar Spanje vanuit Mexico en Peru. De Spaanse
heerschappij veroorzaakte uiteindelijk een
onafhankelijkheidsbeweging en incidentele opstanden die hard
werden onderdrukt. Amerikaanse interventie tijdens de Spaans-
Amerikaanse oorlog in 1898 hielp de Cubanen bij het
omverwerpen van de Spaanse overheersing. Het Verdrag van
Parijs vestigde de Cubaanse onafhankelijkheid van Spanje in
1898 en na drieëneenhalf jaar daaropvolgende Amerikaanse
militaire heerschappij, Cuba werd in 1902 een onafhankelijke
republiek, waarna het eiland een reeks regeringen ervoer die
voornamelijk werden gedomineerd door de militaire en corrupte
politici. Fidel Castro leidde een rebellenleger naar de
overwinning in 1959; zijn autoritaire heerschappij hield het
daaropvolgende regime samen gedurende bijna vijf decennia.
Hij trad af als president in februari 2008 in het voordeel van zijn
jongere broer Raul Castro. Cuba's communistische revolutie,
met steun van de Sovjet-Unie, werd gedurende de jaren zestig,
zeventig en tachtig door heel Latijns-Amerika en Afrika



geëxporteerd. Op 8-9 september 2017 passeerde de orkaan
Irma langs de noordkust van Cuba en veroorzaakte grote
schade aan gebouwen, wegen en voedingen. Het land werd in
1990 geconfronteerd met een ernstige economische neergang
na de terugtrekking van voormalige Sovjet-subsidies ter waarde
van $ 4-6 miljard per jaar. Cuba portretteert soms het
Amerikaanse embargo, op zijn plaats sinds 1961, als de bron
van zijn problemen. In het afgelopen decennium is er een
groeiende communicatie met de Cubaanse regering om
nationale belangen aan te pakken. Als gevolg van de
inspanningen die in december 2014 zijn begonnen om de
diplomatieke betrekkingen met de Cubaanse regering te
herstellen, die in januari 1961 werden verbroken, hebben de
VS en Cuba ambassades in hun respectieve landen heropend
op 20 juli 2015. Het embargo blijft echter gehandhaafd. Illegale
migratie van Cubaanse burgers naar de VS via maritieme en
overlandroutes is een langdurige uitdaging. In FY 2016 heeft de
Amerikaanse kustwacht 5.228 Cubaanse staatsburgers op zee
voor de troon gestaan. Ook in FY 2016 presenteerden 44.553
Cubaanse migranten zich aan verschillende landgrenshavens van
binnenkomst in de VS. Op 12 januari 2017 ondertekenden de
VS en Cuba een gezamenlijke verklaring die de "wet-foot"
beëindigde, dry-foot "-beleid - waarmee Cubaanse
staatsburgers die de Amerikaanse bodem bereikten toegestaan 
te blijven - om de repatriëring van Cubaanse migranten te
vergemakkelijken. De illegale Cubaanse migratie is sindsdien
aanzienlijk gedaald.

Geografie van Cuba



Waar op de wereld is Cuba? De
locatie van dit land is Caraïben, eiland tussen de Caribische Zee
en de Noord-Atlantische Oceaan, 150 km ten zuiden van Key
West, Florida. Het totale gebied van Cuba is 110,860 km2,
waarvan 109,820 km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: overwegend vlak tot glooiende vlaktes, met ruige
heuvels en bergen in het zuidoosten. Het laagste punt van Cuba
is Caribische zee 0 m, het hoogste punt Pico Turquino 1.974 m.
En het klimaat is tropisch; gematigd door passaatwinden; droog
seizoen (november tot april); regenseizoen (mei tot oktober).

Inwoners van Cuba
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Cuba wonen.

Het nummer is: 11,147,407 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? wit 64,1%, mulat of
gemengd 26,6%, zwart 9,3%. Wat zijn de talen in Cuba?
Spaans (officieel). En de religies: nominaal rooms-katholiek
85%, protestant, Jehova's getuigen, joods, Santeria. Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 41.5 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 78.8 jaar. Waar
wonen de mensen in Cuba? Hier: Grote bevolkingsgroepen
gevonden in het hele land, de meest significante in de grotere



steden en met name de hoofdstad van Havana. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Cuba zijn: Havana (hoofdstad) 2.137
miljoen (2015).

Overheid en economie van Cuba
De hoofdstad van Cuba is Havana en het overheidstype

communistische staat. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 15 provincies (provincias,
enkelvoud - provincia) en 1 speciale gemeente (municipio
especial); Artemisa, Camaguey, Ciego de Avila, Cienfuegos,
Granma, Guantanamo, Holguin, Isla de la Juventud, La Habana,
Las Tunas, Matanzas, Mayabeque, Pinar del Rio, Sancti
Spiritus, Santiago de Cuba, Villa Clara. Met betrekking tot de
economie van Cuba zijn belangrijke industriële producten
aardolie, nikkel, kobalt, farmaceutische producten, tabak,
bouw, staal, cement, landbouwmachines, suga. Belangrijke
landbouwproducten zijn suiker, tabak, citrus, koffie, rijst,
aardappelen, bonen; vee. De belangrijkste exportgoederen zijn
aardolie, nikkel, medische producten, suiker, tabak, vis, citrus,
koffie en de belangrijkste exportpartners zijn Rusland 22,9%,
Venezuela 15,4%, Spanje 10,3% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn aardolie, voedsel, machines en uitrusting,
chemicaliën en de belangrijkste importpartners zijn China
29,2%, Spanje 14%, Italië 5,1% , Brazilië 4,7%, Mexico
4,4%, Rusland 4,3%, Canada 4,1%, VS 4% (2016). Hoe rijk
is Cuba en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$11,900 (2016 schatting). Dit is best goed. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon



betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
onbekend%.

Kaart van Cuba
 

We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Curaçao

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Curaçao. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Curaçao. Maar
laten we beginnen met de vlag van Curaçao hier:
 

Curaçao - Overzicht:
Wat moet je weten over Curaçao? Laten we beginnen met

dit: Oorspronkelijk gevestigd door Arawak-indianen, werd
Curaçao door de Nederlanders in 1634 samen met het
naburige eiland Bonaire in beslag genomen. Eens het centrum
van de Caraïbische slavenhandel werd Curaçao economisch
zwaar getroffen door de afschaffing van de slavernij in 1863.

http://mapsguides.com/


De welvaart (en die van het naburige Aruba) werd in het begin
van de 20e eeuw hersteld met de bouw van de Isla Refineria
voor de nieuw ontdekte Venezolaanse olievelden. In 1954
werden Curacao en diverse andere Caribische bezittingen
gereorganiseerd als de Nederlandse Antillen, een deel van het
Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens referenda in 2005 en
2009 stemden de inwoners van Curaçao om een autonoom
land te worden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De
statuswijziging trad in oktober 2010 in werking met de
ontbinding van de Nederlandse Antillen.

Geografie van Curaçao

Waar op de wereld is Curaçao? De
locatie van dit land is Caraïben, een eiland in de Caribische Zee,
55 km voor de kust van Venezuela. Het totale gebied van
Curaçao is 444 km2, waarvan 444 km2 land is. Dus dit is een
vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: laag, heuvelachtig terrein. Het
laagste punt van Curaçao is Caribische zee 0 m, het hoogste
punt Mt. Christoffel 372 m. En het klimaat is tropisch
zeeklimaat, verbeterd door noordoost passaatwinden, resulteert
in milde temperaturen; half helder met gemiddelde regenval van
60 cm / jaar gemiddeld.

Inwoners van Curaçao



Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Curaçao
wonen. Het nummer is: 149,648 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Afro-Caribische
meerderheid; Nederlandse, Franse, Latijns-Amerikaanse,
Oost-Aziatische, Zuid-Aziatische, Joodse minderheden. Wat
zijn de talen in Curaçao? Papiamento (officieel) (een creoolse
taal die een mix is van Portugees, Spaans, Nederlands, Engels
en, in mindere mate, Frans, evenals elementen van Afrikaanse
talen en de taal van de Arawak) 81,2%, Nederlands (officieel )
8%, Spaans 4%, Engels (officieel) 2,9%, andere 3,9%
(volkstelling van 2001). En de religies: Rooms-katholiek
72,8%, Pinksteren 6,6%, Protestants 3,2%, Adventist 3%,
Jehovah's Getuige 2%, Evangelisch 1,9%, overig 3,8 %, geen
6%, niet gespecificeerd 0,6% (2011 est.). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 36.1 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 78.5 jaar. Waar
wonen de mensen in Curaçao? Hier: grootste concentratie op
het eiland is Willemstad; kleinere nederzettingen aan de kust zijn
overal op het eiland te vinden, met name in het noordwesten.
De belangrijkste stedelijke gebieden van Curaçao zijn:
Willemstad (hoofdstad) 145.000 (2014).

Overheid en economie van Curaçao
De hoofdstad van Curaçao is Willemstad en het

overheidstype parlementaire democratie. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - geen (deel van het
Koninkrijk der Nederlanden). Met betrekking tot de economie



van Curaçao zijn belangrijke industriële producten fruittoerisme,
aardolieraffinage, petroleumoverslag, lichte productie, financiële
en zakelijke dienstverlening. Belangrijke landbouwproducten
zijn Aloë, sorghum, pinda's, groenten, tropisch. De belangrijkste
exportgoederen zijn aardolieproducten en de belangrijkste
exportpartners zijn dit is onbekend. De belangrijkste
importgoederen zijn aardolieproducten, voedingsmiddelen,
produceert en de belangrijkste importpartners zijn dit is
onbekend. Hoe rijk is Curaçao en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $15,000 (2004 schatting). Dit is best goed.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: dit is onbekend.

Kaart van Curaçao
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Cyprus

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Cyprus. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Cyprus. Maar
laten we beginnen met de vlag van Cyprus hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Cyprus - Overzicht:
Wat moet je weten over Cyprus? Laten we beginnen met

dit: Een voormalige Britse kolonie, Cyprus werd onafhankelijk
in 1960 na jaren van verzet tegen de Britse overheersing. De
spanningen tussen de Grieks-Cypriotische meerderheid en de
Turks-Cypriotische minderheid kwamen op scherp in december
1963, toen geweld uitbrak in de hoofdstad van Nicosia.
Ondanks de inzet van VN-vredeshandhavers in 1964 bleef
sporadisch intercommunaal geweld doorgaan, waardoor de
meeste Turks-Cyprioten in enclaves op het hele eiland
gedwongen werden. In 1974 werd een door de Griekse
regering gesteunde poging om de gekozen president van Cyprus
omver te werpen, opgevangen door militair optreden van
Turkije, dat al snel meer dan een derde van het eiland
bestuurde. In 1983 verklaarde het Turks-Cypriotische
bestuursgebied zichzelf de "Turkse Republiek van Noord-
Cyprus" ("TRNC"), maar het wordt alleen door Turkije erkend.
Een VN-gemedieerde overeenkomst, het Annan Plan, de
goedkeuring van beide gemeenschappen in 2004 is niet gelukt.
In februari 2014, na een pauze van bijna twee jaar, hervatten de
leiders van de twee gemeenschappen formele besprekingen
onder auspiciën van de VN gericht op hereniging van het
verdeelde eiland. Gesprekken werden opgeschort in oktober
2014, maar werden hervat in mei 2015 na de verkiezing van
een nieuwe Turks-Cypriotische 'president'. Het hele eiland



kwam op 1 mei 2004 de EU binnen, hoewel het EU-acquis -
het geheel van gemeenschappelijke rechten en plichten - alleen
van toepassing is op de gebieden onder de internationaal
erkende regering en wordt opgeschort in het gebied beheerd
door Turks-Cyprioten. Individuele Turks-Cyprioten die kunnen
aantonen dat zij in aanmerking komen voor het
staatsburgerschap van de Republiek Cyprus, hebben juridisch
dezelfde rechten die aan andere burgers van de EU-staten
worden toegekend. na een onderbreking van bijna twee jaar,
hervatten de leiders van de twee gemeenschappen formele
besprekingen onder auspiciën van de VN gericht op het
herenigen van het verdeelde eiland. Gesprekken werden
opgeschort in oktober 2014, maar werden hervat in mei 2015
na de verkiezing van een nieuwe Turks-Cypriotische 'president'.
Het hele eiland kwam op 1 mei 2004 de EU binnen, hoewel het
EU-acquis - het geheel van gemeenschappelijke rechten en
plichten - alleen van toepassing is op de gebieden onder de
internationaal erkende regering en wordt opgeschort in het
gebied dat wordt beheerd door Turks-Cyprioten. Individuele
Turks-Cyprioten die kunnen aantonen dat zij in aanmerking
komen voor het staatsburgerschap van de Republiek Cyprus,
genieten echter juridisch dezelfde rechten als andere EU-
burgers. na een onderbreking van bijna twee jaar, hervatten de
leiders van de twee gemeenschappen formele besprekingen
onder auspiciën van de VN gericht op het herenigen van het
verdeelde eiland. Gesprekken werden opgeschort in oktober
2014, maar werden hervat in mei 2015 na de verkiezing van
een nieuwe Turks-Cypriotische 'president'. Het hele eiland



kwam op 1 mei 2004 de EU binnen, hoewel het EU-acquis -
het geheel van gemeenschappelijke rechten en plichten - alleen
van toepassing is op de gebieden onder de internationaal
erkende regering en wordt opgeschort in het gebied dat wordt
beheerd door Turks-Cyprioten. Individuele Turks-Cyprioten
die kunnen aantonen dat zij in aanmerking komen voor het
staatsburgerschap van de Republiek Cyprus, genieten echter
juridisch dezelfde rechten als andere EU-burgers. de leiders van
de twee gemeenschappen hervatten formele discussies onder
auspiciën van de VN gericht op het herenigen van het verdeelde
eiland. Gesprekken werden opgeschort in oktober 2014, maar
werden hervat in mei 2015 na de verkiezing van een nieuwe
Turks-Cypriotische 'president'. Het hele eiland kwam op 1 mei
2004 de EU binnen, hoewel het EU-acquis - het geheel van
gemeenschappelijke rechten en plichten - alleen van toepassing
is op de gebieden onder de internationaal erkende regering en
wordt opgeschort in het gebied dat wordt beheerd door Turks-
Cyprioten. Individuele Turks-Cyprioten die kunnen aantonen
dat zij in aanmerking komen voor het staatsburgerschap van de
Republiek Cyprus, genieten echter juridisch dezelfde rechten als
andere EU-burgers. de leiders van de twee gemeenschappen
hervatten formele discussies onder auspiciën van de VN gericht
op het herenigen van het verdeelde eiland. Gesprekken werden
opgeschort in oktober 2014, maar werden hervat in mei 2015
na de verkiezing van een nieuwe Turks-Cypriotische 'president'.
Het hele eiland kwam op 1 mei 2004 de EU binnen, hoewel het
EU-acquis - het geheel van gemeenschappelijke rechten en
plichten - alleen van toepassing is op de gebieden onder de



internationaal erkende regering en wordt opgeschort in het
gebied dat wordt beheerd door Turks-Cyprioten. Individuele
Turks-Cyprioten die kunnen aantonen dat zij in aanmerking
komen voor het staatsburgerschap van de Republiek Cyprus,
genieten echter juridisch dezelfde rechten als andere EU-
burgers. Het hele eiland kwam op 1 mei 2004 de EU binnen,
hoewel het EU-acquis - het geheel van gemeenschappelijke
rechten en plichten - alleen van toepassing is op de gebieden
onder de internationaal erkende regering en wordt opgeschort
in het gebied dat wordt beheerd door Turks-Cyprioten.
Individuele Turks-Cyprioten die kunnen aantonen dat zij in
aanmerking komen voor het staatsburgerschap van de
Republiek Cyprus, hebben juridisch dezelfde rechten die aan
andere burgers van de EU-staten worden toegekend. Het hele
eiland kwam op 1 mei 2004 de EU binnen, hoewel het EU-
acquis - het geheel van gemeenschappelijke rechten en plichten
- alleen van toepassing is op de gebieden onder de
internationaal erkende regering en wordt opgeschort in het
gebied dat wordt beheerd door Turks-Cyprioten. Individuele
Turks-Cyprioten die kunnen aantonen dat zij in aanmerking
komen voor het staatsburgerschap van de Republiek Cyprus,
hebben juridisch dezelfde rechten die aan andere burgers van
de EU-staten worden toegekend.

Geografie van Cyprus



Waar op de wereld is Cyprus? De
locatie van dit land is Midden-Oosten, eiland in de
Middellandse Zee, ten zuiden van Turkije; nota - Cyprus
beschouwt zichzelf als een onderdeel van Europa; geopolitiek
kan het worden ingedeeld als vallende onder Europa, het
Midden-Oosten, of beide. Het totale gebied van Cyprus is
9,251 km2 (of which 3,355 km2 are in north Cyprus), waarvan
9,241 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we
het terrein van het land beschrijven? Op deze manier: centrale
vlakte met bergen naar het noorden en zuiden; verspreide maar
belangrijke vlaktes langs de zuidkust. Het laagste punt van
Cyprus is Middellandse Zee 0 m, het hoogste punt Berg
Olympus 1.951 m. En het klimaat is gematigd; Middellandse
Zee met hete, droge zomers en koele winters.

Inwoners van Cyprus
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Cyprus wonen.

Het nummer is: 1,221,549 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Grieks 98,8%, andere 1%
(inclusief Maronite, Armeens, Turks-Cypriotisch), niet
gespecificeerd 0,2%. Wat zijn de talen in Cyprus? Grieks



(officieel) 80,9%, Turks (officieel) 0,2%, Engels 4,1%,
Roemeens 2,9%, Russisch 2,5%, Bulgaars 2,2% , Arabisch
1,2%, Filippijns 1,1%, andere 4,3%, niet-gespecificeerd 0,6%.
En de religies: orthodox christen 89,1%, rooms-katholiek
2,9%, protestant / anglicaans 2%, moslim 1,8%, boeddhist 1%,
andere (inclusief maroniet, Armeense kerk, hindoe) 1,4%,
onbekend 1,1%, geen / atheïst 0,6%. Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 36.8 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 78.8 jaar. Waar wonen de mensen in
Cyprus? Hier: Bevolking geconcentreerd in centraal Nicosia en
in de grote steden in het zuiden: Paphos, Limassol en Larnaca.
De belangrijkste stedelijke gebieden van Cyprus zijn: Nicosia
(hoofdstad) 251.000 (2014).

Overheid en economie van Cyprus
De hoofdstad van Cyprus is Nicosia (Lefkosia / Lefkosa)

en het overheidstype Republiek Cyprus - presidentiële
democratie; Turkse Republiek Noord-Cyprus (zelfverklaring) -
semi-presidentiële democratie. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 6 districten; Ammochostos
(Famagusta); (behalve een klein deel in de Turks-Cypriotische
gemeenschap), Keryneia (Kyrenia, het enige district dat volledig
in de Turks-Cypriotische gemeenschap ligt), Larnaka (Larnaca,
met een klein deel in de Turks-Cypriotische gemeenschap),
Lefkosia (Nicosia; een klein deel beheerd door Turks-
Cyprioten), Lemesos (Limassol), Pafos (Paphos); opmerking -
de 5 "districten" van de "TRNC" zijn Gazimagusa (Famagusta),



Girne (Kyrenia), Guzelyurt (Morphou), Iskele (Trikomo),
Lefkosa (Nicosia). Met betrekking tot de economie van Cyprus
zijn belangrijke industriële producten , voedsel- en
drankenverwerking, cement en gips, scheepsreparatie en -
reconstructie, textiel, lichte chemicaliën, metaalproducten, hout,
papier, steen- en kleiproducten. Belangrijke
landbouwproducten zijn citrus, groenten, gerst , druiven, olijven,
groenten; gevogelte, varkensvlees, lam; zuivel, kaastoerisme.
De belangrijkste exportgoederen zijn citrus, aardappelen,
farmaceutica, cement, kleding en de belangrijkste
exportpartners zijn UK 12%, Griekenland 10,2%, Zweden
6,9%, Liberia 5,8%, Libië 4,9% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn consumptiegoederen, aardolie en
smeermiddelen, machines, transportmiddelen en de
belangrijkste importpartners zijn Griekenland 18%, Duitsland
16,9%, China 7,7%, Italië 5,7%, VK 5,5%, Zuid-Korea 4,4%,
Frankrijk 4% (2016). Hoe rijk is Cyprus en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $36,600 (2017 schatting). Dit
betekent dat de levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
onbekend%.

Kaart van Cyprus
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Tsjechië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Tsjechië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Tsjechië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Tsjechië hier:
 

Tsjechië - Overzicht:
Wat moet je weten over Tsjechië? Laten we beginnen met

dit: Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog fuseerden de
Tsjechen en Slowaken van het voormalige Austro-Hongaarse
rijk tot Tsjechoslowakije. Tijdens het interbellum, na een
federaal systeem te hebben verworpen, waren de overwegend
Tsjechische leiders van het nieuwe land vaak bezig met het

http://mapsguides.com/


voldoen aan de steeds strenger wordende eisen van andere
etnische minderheden in de republiek, met name de Slowaken,
de Sudeten-Duitsers en de Roethenen (Oekraïners). Aan de
vooravond van de Tweede Wereldoorlog bezette Nazi-
Duitsland het grondgebied dat tegenwoordig Tsjechië omvat, en
Slowakije werd een onafhankelijke staat die banden had met
Duitsland. Na de oorlog viel een herenigd maar verkort
Tsjechoslowakije (minder Ruthenia) binnen de invloedssfeer van
de Sovjet-Unie. In 1968 beëindigde een invasie door troepen
van het Warschau Pact de pogingen van de leiders van het land
om de communistische overheersing te liberaliseren en te
creëren " het land onderging een niet-gewelddadige "fluwelen
scheiding" in zijn twee nationale componenten, Tsjechië en
Slowakije. De Tsjechische Republiek trad toe tot de NAVO in
1999 en de Europese Unie in 2004. Het land veranderde zijn
short-form naam in Tsjechië in 2016. het land onderging een
niet-gewelddadige "fluwelen scheiding" in zijn twee nationale
componenten, Tsjechië en Slowakije. De Tsjechische Republiek
trad toe tot de NAVO in 1999 en de Europese Unie in 2004.
Het land veranderde zijn short-form naam in Tsjechië in 2016.

Geografie van Tsjechië

Waar op de wereld is Tsjechië? De



locatie van dit land is Midden-Europa, tussen Duitsland, Polen,
Slowakije en Oostenrijk. Het totale gebied van Tsjechië is
78,867 km2, waarvan 77,247 km2 land is. Dit is dus geen groot
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: Bohemen in het westen bestaat uit glooiende
vlaktes, heuvels en plateaus omgeven door lage bergen;
Moravië in het oosten bestaat uit zeer heuvelachtig land. Het
laagste punt van Tsjechië is Labe (Elbe) River 115 m, het
hoogste punt Snezka 1.602 m. En het klimaat is gematigd;
koele zomers; koude, bewolkte, vochtige winters.

Inwoners van Tsjechië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Tsjechië wonen.

Het nummer is: 10,674,723 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Tsjechisch 64,3%,
Moravië 5%, Slowaaks 1,4%, andere 1,8%, niet
gespecificeerd 27,5% (2011 est.). Wat zijn de talen in Tsjechië?
Tsjechisch (officieel) 95,4%, Slowaaks 1,6%, andere 3%
(volkstelling 2011). En de religies: Rooms-katholiek 10,4%,
protestant (inclusief Tsjechische broeders en Hussite) 1,1%,
andere en niet-gespecificeerd 54%, geen 34,5% (2011 est.).
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 42.1 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 78.8 jaar. Waar
wonen de mensen in Tsjechië? Hier: Een redelijk gelijkmatige
verdeling in het grootste deel van het land, maar de noordelijke
en oostelijke regio's hebben doorgaans een grotere stedelijke



concentratie. De belangrijkste stedelijke gebieden van Tsjechië
zijn: Praag (hoofdstad) 1,314 miljoen (2015).

Overheid en economie van Tsjechië
De hoofdstad van Tsjechië is Praag en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 13 regio's (kraje, singular - kraj) en
1 hoofdstad (hlavni mesto); Jihocesky (Zuid-Bohemen),
Jihomoravsky (Zuid-Moravië), Karlovarsky (Karlovy Vary),
Kralovehradecky (Hradec Kralove), Liberecky (Liberec),
Moravskoslezsky (Moravia-Silesia), Olomoucky (Olomouc),
Pardubicky (Pardubice), Plzensky (Pilsen) , Praha (Praag),
Stredocesky (Midden Bohemen), Ustecky (Usti), Vysocina
(Hooglanden), Zlinsky (Zlin). Met betrekking tot de economie
van Tsjechië zijn belangrijke industriële producten
motorvoertuigen, metallurgie, machines en uitrusting, glas,
bewapening. Belangrijke landbouwproducten zijn tarwe,
aardappelen, suikerbieten, hop, fruit; varkens, pluimvee. De
belangrijkste exportgoederen zijn machines en
transportmiddelen, grondstoffen, brandstof, chemicaliën en de
belangrijkste exportpartners zijn Duitsland 32,4%, Slowakije
8,4%, Polen 5,8%, VK 5,2%, Frankrijk 5,2%, Italië 4,3%,
Oostenrijk 4,2% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
machines en transportmiddelen, grondstoffen en brandstoffen,
chemicaliën en de belangrijkste importpartners zijn Duitsland
30,6%, Polen 9,6%, China 7,5%, Slowakije 6,3%, Nederland
5,3%, Italië 4,1% (2016). Hoe rijk is Tsjechië en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $35,200 (2017 schatting). Dit



betekent dat de levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens: 9.7%
(2015 schatting).

Kaart van Tsjechië
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Denemarken

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Denemarken. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Denemarken.
Maar laten we beginnen met de vlag van Denemarken hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Denemarken - Overzicht:
Wat moet je weten over Denemarken? Laten we beginnen

met dit: Eens de zetel van Viking-raiders en later een belangrijke
Noord-Europese macht, is Denemarken geëvolueerd tot een
moderne, welvarende natie die deelneemt aan de algemene
politieke en economische integratie van Europa. Het sloot zich
aan bij de NAVO in 1949 en de EEG (nu de EU) in 1973. Het
land heeft echter gekozen voor bepaalde elementen van het
EU-Verdrag van Maastricht, waaronder de Europese
Economische en Monetaire Unie, Europese
defensiesamenwerking en kwesties met betrekking tot bepaalde
gerechtigheid en binnenlandse zaken.

Geografie van Denemarken

Waar op de wereld is Denemarken?
De locatie van dit land is Noord-Europa, grenzend aan de
Oostzee en de Noordzee, op een schiereiland ten noorden van
Duitsland (Jutland); omvat ook verschillende grote eilanden
(Sjaelland, Fyn en Bornholm). Het totale gebied van



Denemarken is 43,094 km2, waarvan 42,434 km2 land is. Dit is
dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: laag en vlak tot zacht glooiende
vlaktes. Het laagste punt van Denemarken is Lammefjord -7 m,
het hoogste punt Mollehoj / Ejer Bavnehoj 171 m. En het
klimaat is gematigd; vochtig en bewolkt; milde, winderige
winters en koele zomers.

Inwoners van Denemarken
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Denemarken

wonen. Het nummer is: 5,605,948 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Deens (inclusief
Groenland (die overwegend Inuit zijn) en Faeröer) 86.7%,
Turks 1,1%, andere 12,2% (grootste groepen zijn Pools,
Syrisch, Duits, Iraaks en Roemeens). Wat zijn de talen in
Denemarken? Deens, Faeröer, Groenlands (een Inuit-dialect),
Duits (kleine minderheid). En de religies: Evangelisch Lutheraan
(officieel) 76%, moslim 4%, andere (denominaties van minder
dan 1% elk, inclusief rooms-katholiek, Jehova's getuige,
Servisch orthodox christen, joods, baptist en boeddhist) 20%
(2017 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 42.2 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 79.5
jaar. Waar wonen de mensen in Denemarken? Hier: Met
uitstekende toegang tot de Noordzee, Skagerrak, Kattegat en
de Oostzee, bevolkingscentra zijn over het algemeen langs
kustgebieden, met name in Kopenhagen en de oostelijke kant



van het vasteland van het land. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Denemarken zijn: Kopenhagen (hoofdstad) 1,268
miljoen ( 2015).

Overheid en economie van Denemarken
De hoofdstad van Denemarken is Kopenhagen en het

overheidstype Parlementaire constitutionele monarchie. Laten
we eens kijken naar de administratieve afdelingen -
grootstedelijk Denemarken - 5 regio's (regioner, singulier -
regio); Hovedstaden (Hoofdstad), Midtjylland (Midden-
Jutland), Noord-Jutland (Noord-Jutland), Sjaelland (Seeland),
Syddanmark (Zuid-Denemarken). Met betrekking tot de
economie van Denemarken zijn belangrijke industriële
producten ijzer, staal, non-ferro metalen, chemicaliën,
voedingsmiddelen, machines en transportmiddelen, textiel en
kleding, elektronica, bouw, meubels en andere houtproducten,
de scheepsbouw en renovatie, windmolens, farmaceutische
producten, medische apparatuur. Belangrijke
landbouwproducten zijn Gerst, tarwe, aardappelen,
suikerbieten; varkensvlees, zuivelproducten; vis. De
belangrijkste exportgoederen zijn machines en instrumenten,
vlees en vleesproducten, zuivelproducten, vis, farmaceutica,
meubels en design, windmolens en de belangrijkste
exportpartners zijn Duitsland 16,3%, Zweden 11,9%, VS
8,2%, VK 6,5%, Noorwegen 6,1%, Nederland 5,1%, China
4,4% (2016 ). De belangrijkste importgoederen zijn machines
en uitrusting, grondstoffen en halffabrikaten voor de industrie,
chemicaliën, granen en levensmiddelen, consumptiegoederen en
de belangrijkste importpartners zijn Duitsland 21,4%, Zweden



12,2%, Nederland 8%, China 7,3%, Noorwegen 5,5%, VK
4,2% (2016). Hoe rijk is Denemarken en hoe rijk zijn mensen
in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd
van de bevolking (PPP): $49,600 (2017 schatting). Dit
betekent dat de mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
13.4% (2011 schatting).

Kaart van Denemarken
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Djibouti

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Djibouti. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Djibouti. Maar
laten we beginnen met de vlag van Djibouti hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Djibouti - Overzicht:
Wat moet je weten over Djibouti? Laten we beginnen met

dit: Het Franse territorium van de Afars en de Issas werd
Djibouti in 1977. Hassan Gouled Aptidon installeerde een
autoritaire eenpartijstaat en ging tot 1999 als president door.
Onrust onder de Afar-minderheid in de jaren negentig leidde tot
een burgeroorlog die eindigde in 2001 met een vredesakkoord
tussen Afar-rebellen en de Somalische door Issa gedomineerde
regering. In 1999 resulteerde Djibouti's eerste
presidentsverkiezingen met meerdere partijen in de verkiezing
van Ismail Omar Guelleh tot president; hij werd herkozen voor
een tweede termijn in 2005 en verlengde zijn mandaat in functie
via een grondwetswijziging, die hem in staat stelde om een 
derde termijn te vervullen in 2011 en een vierde termijn in 2016
te beginnen. Djibouti heeft een strategische geografische locatie
op de kruising van de Rode Zee en de Golf van Aden en dient
als een belangrijke scheepvaartportaal voor goederen die de
Oost-Afrikaanse hooglanden binnenkomen en verlaten en voor
overslag tussen Europa, het Midden-Oosten en Azië. De
regering heeft langdurige banden met Frankrijk, dat een
aanzienlijke militaire aanwezigheid in het land onderhoudt, en
heeft sterke banden met de VS. Djibouti herbergt enkele
duizenden leden van Amerikaanse strijdkrachten op het
Amerikaanse Camp Lemonnier.

Geografie van Djibouti



Waar op de wereld is Djibouti? De
locatie van dit land is Oost-Afrika, grenzend aan de Golf van
Aden en de Rode Zee, tussen Eritrea en Somalië. Het totale
gebied van Djibouti is 23,200 km2, waarvan 23,180 km2 land
is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het
land beschrijven? Op deze manier: kustvlakte en plateau
gescheiden door middelgebergte. Het laagste punt van Djibouti
is Lac Assal -155 m, het hoogste punt Moussa Ali 2.021 m. En
het klimaat is woestijn; vurige, droge.

Inwoners van Djibouti
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Djibouti wonen.

Het nummer is: 865,267 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Somalische 60%, 35%
andere, andere 5% (inclusief Frans, Arabisch, Ethiopisch en
Italiaans). Wat zijn de talen in Djibouti? Frans (officieel),
Arabisch (officieel) , Somali, Afa. En de religies: Muslim 94%,
Christian 6%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 23.9 jaar.
We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus
de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is
jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit:
63.6 jaar. Waar wonen de mensen in Djibouti? Hier: Meest



dichtbevolkte gebieden in het oosten; de grootste stad is
Djibouti, met een bevolking van meer dan 600.000; geen
enkele andere stad in het land heeft een totale bevolking van
meer dan 50.000. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Djibouti zijn: Djibouti (hoofdstad) 529.000 (2015).

Overheid en economie van Djibouti
De hoofdstad van Djibouti is Djibouti en het overheidstype

semi-presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 6 districten (cercles, enkelvoud -
cercle); Ali Sabieh, Arta, Dikhil, Djibouti, Obock, Tadjourah.
Met betrekking tot de economie van Djibouti zijn belangrijke
industriële producten constructie, agrarische verwerking,
verzending. Belangrijke landbouwproducten zijn Fruit, groenten;
geiten, schapen, kamelen, dierenhuiden. De belangrijkste
exportgoederen zijn wederuitvoer, huiden, koffie (onderweg),
schroot en de belangrijkste exportpartners zijn Ethiopië 39%,
Somalië 17,8%, Qatar 9,4%, Brazilië 9,1%, Jemen 5,1%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn
voedingsmiddelen, dranken, transportmiddelen , chemicaliën,
aardolieproducten, kleding en de belangrijkste importpartners
zijn UAE 25,8%, Frankrijk 16,4%, China 10,4%, Saoedi-
Arabië 8,4%, Ethiopië 7%, Jemen 4,8% (2016). Hoe rijk is
Djibouti en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$3,600 (2017 schatting). Dit is een zeer laag aantal. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog



een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
23%.

Kaart van Djibouti
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Dominica

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Dominica. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Dominica. Maar
laten we beginnen met de vlag van Dominica hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Dominica - Overzicht:
Wat moet je weten over Dominica? Laten we beginnen met

dit: Dominica was de laatste van de Caribische eilanden die
door Europeanen werd gekoloniseerd, voornamelijk vanwege
het felle verzet van de inheemse Caraïben. Frankrijk staakte in
1763 het bezit aan Groot-Brittannië, dat het eiland in 1805
koloniseerde. In 1980, twee jaar na de onafhankelijkheid,
verbeterden Dominica's fortuinen toen een corrupte en
tirannieke administratie werd vervangen door die van Mary
Eugenia Charles, de eerste vrouwelijke premier in het Caribisch
gebied , die 15 jaar in functie was. Op 18 september 2017 trok
de orkaan Maria het eiland over en veroorzaakte grote schade
aan structuren, wegen, communicatie en de stroomtoevoer en
grotendeels aan het vernietigen van kritieke landbouwgebieden.

Geografie van Dominica

Waar op de wereld is Dominica? De
locatie van dit land is Caraïben, eiland tussen de Caribische Zee
en de Noord-Atlantische Oceaan, ongeveer halverwege tussen
Puerto Rico en Trinidad en Tobago. Het totale gebied van
Dominica is 751 km2, waarvan 751 km2 land is. Dus dit is een
vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: ruige bergen van vulkanische



oorsprong. Het laagste punt van Dominica is Caribische zee 0
m, het hoogste punt Mourne Diablotins 1.447 m. En het klimaat
is tropisch; gematigd door noordoost passaatwinden; zware
regenval.

Inwoners van Dominica
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Dominica

wonen. Het nummer is: 73,897 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? zwart 86.6%,
gemengd 9.1%, inheemse 2.9%, andere 1.3%, niet
gespecificeerd 0.2% (2001 est.). Wat zijn de talen in Dominica?
Engels (officieel), Frans patois. En de religies: Rooms-katholiek
61,4%, protestant 28,6% (inclusief evangelische 6,7%, zevende
dag adventist 6,1%, pinkstervet 5,6%, baptist 4,1%, methodist
3,7%, kerk van God 1,2%, andere 1,2%), rastafarian 1,3%,
Jehovah's getuige 1,2 %, andere 0,3%, geen 6,1%, niet-
gespecificeerd 1,1% (2001 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 33.5 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 77.2 jaar. Waar wonen de mensen in
Dominica? Hier: bevolking is mosly geclusterd langs de kust,
met ongeveer een derde woont in de parochie van St. George,
in of rond de hoofdstad van Roseau; het vulkanische binnenland
is dunbevolkt. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Dominica zijn: Roseau (hoofdstad) 15.000 (2014).

Overheid en economie van Dominica
De hoofdstad van Dominica is Roseau en het overheidstype



parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 10 parochies; Saint Andrew, Saint
David, Saint George, Saint John, Saint Joseph, Saint Luke,
Saint Mark, Saint Patrick, Saint Paul, Saint Pete. Met
betrekking tot de economie van Dominica zijn belangrijke
industriële producten , kokosolie, toerisme, kopra, meubels,
cementblokken, schoenen. Belangrijke landbouwproducten zijn
Bananen, citrus, mango's, wortelgewassen, kokosnoten,
cacaozeep. De belangrijkste exportgoederen zijn Bananen,
zeep, laurierolie, groenten, grapefruit, sinaasappels en de
belangrijkste exportpartners zijn Trinidad en Tobago 15,4%,
Jamaica 13,3%, Saoedi-Arabië 13%, St. Kitts en Nevis
11,8%, Guyana 9,3%, Barbados 5,1%, VS 5,1%, Antigua en
Barbuda 4,5%, Egypte 4,1% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn gefabriceerde goederen, machines en
uitrusting, voedsel, chemicaliën en de belangrijkste
importpartners zijn VS 23,4%, Trinidad en Tobago 18,1%,
Italië 8,7%, VK 5,4% (2016). Hoe rijk is Dominica en hoe rijk
zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP
per hoofd van de bevolking (PPP): $12,000 (2017 schatting).
Dit is best goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 29% (2009 schatting).

Kaart van Dominica
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Dominicaanse Republiek

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Dominicaanse Republiek. Inbegrepen zijn geselecteerde
statistieken, een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van
Dominicaanse Republiek. Maar laten we beginnen met de vlag
van Dominicaanse Republiek hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Dominicaanse Republiek - Overzicht:
Wat moet je weten over Dominicaanse Republiek? Laten

we beginnen met dit: De Taino - inheemse bewoners van
Hispaniola voorafgaand aan de komst van de Europeanen -
verdeelde het eiland in vijf chiefdoms en territoria. Christopher
Columbus onderzocht en claimde het eiland tijdens zijn eerste
reis in 1492; het werd een springplank voor de Spaanse
verovering van het Caribisch gebied en het Amerikaanse
vasteland. In 1697 erkende Spanje de Franse heerschappij
over het westelijke derde deel van het eiland, dat in 1804 Haïti
werd. De rest van het eiland, toen bekend als Santo Domingo,
streefde naar een eigen onafhankelijkheid in 1821, maar werd
22 jaar lang veroverd en geregeerd door de Haïtianen; het
bereikte uiteindelijk de onafhankelijkheid als de Dominicaanse
Republiek in 1844. In 1861 keerden de Dominicanen vrijwillig
terug naar het Spaanse rijk, maar twee jaar later startten ze een
oorlog die de onafhankelijkheid in 1865 herstelde. Een erfenis
van onrustige, meestal niet-representatieve regel gevolgd,
afgetopt door de dictatuur van Rafael Leonidas Trujillo van
1930 tot 1961. Juan Bosch werd in 1962 tot president
gekozen, maar werd in 1963 in een militaire coup afgezet. In
1965 leidde de VS een interventie in het midden van een
burgeroorlog aangewakkerd door een opstand om Bosch te
herstellen. In 1966 versloeg Joaquin Balaguer Bosch bij de
presidentsverkiezingen. Balaguer behield het grootste deel van



de volgende 30 jaar een stevige greep op de macht toen de
internationale reactie op gebrekkige verkiezingen hem dwong
zijn termijn in 1996 te bekorten. Sindsdien zijn er regelmatig
competitieve verkiezingen gehouden waarbij
oppositiekandidaten het voorzitterschap hebben gewonnen.
Voormalig president Leonel Fernandez Reyna (eerste termijn
1996-2000) won in 2004 een nieuwe termijn na een
grondwetswijziging waardoor presidenten meer dan één termijn
konden dienen, en werd later herkozen tot een tweede
opeenvolgende periode. In 2012 werd Danilo Medina Sanchez
president; hij werd herkozen in 2016.

Geografie van Dominicaanse Republiek

Waar op de wereld is Dominicaanse
Republiek? De locatie van dit land is Caraïben, oostelijk twee
derde van het eiland Hispaniola, tussen de Caribische zee en de
Noord-Atlantische Oceaan, ten oosten van Haïti. Het totale
gebied van Dominicaanse Republiek is 48,670 km2, waarvan
48,320 km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we
het terrein van het land beschrijven? Op deze manier: ruige
hooglanden en bergen afgewisseld met vruchtbare valleien. Het
laagste punt van Dominicaanse Republiek is Lago Enriquillo -46
m, het hoogste punt Pico Duarte 3.098 m. En het klimaat is
tropische zee; weinig seizoensgebonden temperatuurvariatie;
seizoensgebonden variatie in regenval.



Inwoners van Dominicaanse Republiek
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Dominicaanse

Republiek wonen. Het nummer is: 10,734,247 (7/2017
schatting). Dit is dus geen erg grote populatie. Wie woont hier?
gemengd 70,4% (mestizo / indio 58%, mulat 12,4%), zwart
15,8%, wit 13,5%, andere 0,3%. Wat zijn de talen in
Dominicaanse Republiek? Spaans (officieel). En de religies:
rooms-katholiek 95%, overig 5%. Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 28.1 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 78.3 jaar. Waar wonen de mensen in
Dominicaanse Republiek? Hier: ontwikkeling van de kust is
betekenisvol, vooral in de zuidelijke kustvlakten en de Cibao-
vallei, waar de bevolkingsdichtheid het hoogst is; kleinere
bevolkingsgroepen bestaan in het binnenland bergen (Cordillera
Central). De belangrijkste stedelijke gebieden van
Dominicaanse Republiek zijn: Santo Domingo (hoofdstad)
2.945 miljoen (2015).

Overheid en economie van Dominicaanse Republiek
De hoofdstad van Dominicaanse Republiek is Santo

Domingo en het overheidstype presidentiële republiek. Laten
we eens kijken naar de administratieve afdelingen - 10 regio's (
regiones, singulier - regio); Cibao Nordeste, Cibao Noroeste,
Cibao Norte, Cibao Sur, El Valle, Enriquillo, Higuamo, Ozama,
Valdesia, Yuma. Met betrekking tot de economie van
Dominicaanse Republiek zijn belangrijke industriële producten ,
suikerverwerking, goudwinning, textiel, cement, tabak,



elektrische componenten, medische hulpmiddelen. Belangrijke
landbouwproducten zijn Cacao, tabak, suikerriet, koffie,
katoen, rijst, bonen, aardappelen, maïs, bananen; runderen,
varkens, zuivelproducten, rundvlees, eiertoerisme. De
belangrijkste exportgoederen zijn goud, zilver, cacao, suiker,
koffie, tabak, vlees, consumptiegoederen en de belangrijkste
exportpartners zijn VS 47,3%, Haïti 12%, Canada 7,8%, India
6,2% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn aardolie,
voedingsmiddelen, katoen en stoffen, chemicaliën en
farmaceutische producten en de belangrijkste importpartners
zijn VS 40,4%, China 12,5%, Mexico 5,2% (2016). Hoe rijk
is Dominicaanse Republiek en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $17,000 (2017 schatting). Dit is best goed.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 30.5% (2016 schatting).

Kaart van Dominicaanse Republiek
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Ecuador

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Ecuador. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Ecuador. Maar
laten we beginnen met de vlag van Ecuador hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Ecuador - Overzicht:
Wat moet je weten over Ecuador? Laten we beginnen met

dit: Wat nu Ecuador is, maakte deel uit van het noordelijke
Inca-rijk tot de Spaanse verovering in 1533. Quito werd een
zetel van de Spaanse koloniale overheid in 1563 en onderdeel
van de Viceroyalty van Nieuw Granada in 1717. De gebieden
van de Onderkoninkrijk - Nieuw Granada (Colombia) ,
Venezuela en Quito - bereikten hun onafhankelijkheid tussen
1819 en 1822 en vormden een federatie die bekend staat als
Gran Colombia. Toen Quito zich in 1830 terugtrok, veranderde
de traditionele naam in het voordeel van de 'Republiek van de
evenaar'. Tussen 1904 en 1942 verloor Ecuador gebieden in
een reeks conflicten met zijn buren. Een grensoorlog met Peru
die in 1995 oplaaide, werd in 1999 opgelost. Hoewel Ecuador
in 2004 30 jaar burgerlijk bestuur bekroonde, werd de periode
gekenmerkt door politieke instabiliteit. Protesten in Quito
droegen bij aan de tussentijdse uitdrijving van drie van Ecuador
' s laatste vier democratisch gekozen presidenten. Eind 2008
keurden de kiezers een nieuwe grondwet goed, de 20e sinds
Ecuador, die onafhankelijk werd. Algemene verkiezingen
werden gehouden in april 2017 en kiezers verkozen president
Lenin Moreno.

Geografie van Ecuador



Waar op de wereld is Ecuador? De
locatie van dit land is West-Zuid-Amerika, grenzend aan de
Stille Oceaan op de evenaar, tussen Colombia en Peru. Het
totale gebied van Ecuador is 283,561 km2, waarvan 276,841
km2 land is. Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: kustvlakte
(costa), inter-Andes centrale hooglanden (sierra) en vlak tot
glooiende oostelijke jungle (oriente). Het laagste punt van
Ecuador is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt Chimborazo
6,267 m. En het klimaat is tropisch langs de kust, en op grotere
hoogte koeler landinwaards; tropisch in jungle jungle laagvlakte.

Inwoners van Ecuador
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Ecuador wonen.

Het nummer is: 16,290,913 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? mestizo (gemengd
Amerindiaans en wit) 71,9%, Montubio 7,4%, Amerindiaans
7%, wit 6,1%, Afro-Koloniaal 4,3%, mulat 1,9%, zwart 1%,
andere 0,4% (2010 est.). Wat zijn de talen in Ecuador? Spaans
(Castiliaans) 93% (officieel ), Quechua 4,1%, andere inheemse
0,7%, buitenlandse 2,2%. En de religies: rooms-katholieke



74%, evangelische 10,4%, Jehova's getuigenis 1,2%, andere
6,4% (inclusief mormoonse boeddhistische, joodse, spirituele,
islamitische, hindoeïstische, inheemse religies, Afrikaans-
Amerikaanse religies , Pentecostal), atheïst 7,9%, agnostische
0,1%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 27.7 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 77 jaar.
Waar wonen de mensen in Ecuador? Hier: Bijna de helft van de
bevolking concentreert zich in het binnenland in de Andes-
bassins en valleien van Intermontane, met grote concentraties
ook aangetroffen langs de westelijke kuststrook; de
regenwouden in het oosten blijven dunbevolkt. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Ecuador zijn: Guayaquil 2.709 miljoen;
Quito (hoofdstad) 1.726 miljoen (2015).

Overheid en economie van Ecuador
De hoofdstad van Ecuador is Quito en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 24 provincies (provincias,
enkelvoud - provincia); Azuay, Bolivar, Canar, Carchi,
Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galapagos,
Guayas, Imbabura, Loja, Los Rios, Manabi, Morona-Santiago,
Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo
Domingo de los Tsachilas , Sucumbios, Tungurahua, Zamora-
Chinchipe. Met betrekking tot de economie van Ecuador zijn
belangrijke industriële producten aardolie, voedselverwerking,
textiel, houtproducten, chemicaliën. Belangrijke
landbouwproducten zijn bananen, koffie, cacao, rijst,



aardappelen, cassave (maniok, tapioca), bakbananen,
suikerriet; runderen, schapen, varkens, rundvlees, varkensvlees,
zuivelproducten; vis, garnalen; balsahout. De belangrijkste
exportgoederen zijn aardolie, bananen, snijbloemen, garnalen,
cacao, koffie, hout, vis en de belangrijkste exportpartners zijn
US 32,3%, Chili 6,8%, Vietnam 6,6%, Peru 5,6 %, Colombia
4,8%, Rusland 4,6% (2016). De belangrijkste importgoederen
zijn industriële materialen, brandstoffen en smeermiddelen, niet-
duurzame consumptiegoederen en de belangrijkste
importpartners zijn VS 23%, China 19%, Colombia 8%,
Brazilië 4,2% (2016). Hoe rijk is Ecuador en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $11,200 (2017 schatting). Dit is
best goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 25.6% (12/2013 est).

Kaart van Ecuador
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Egypte

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Egypte. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Egypte. Maar
laten we beginnen met de vlag van Egypte hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Egypte - Overzicht:
Wat moet je weten over Egypte? Laten we beginnen met

dit: De regelmaat en rijkdom van de jaarlijkse overstroming van
de rivier de Nijl, in combinatie met semi-isolatie door
woestijnen naar het oosten en het westen, zorgde voor de
ontwikkeling van een van 's werelds grote beschavingen. Een
verenigd koninkrijk ontstond rond 3200 voor Christus, en een
reeks van dynastieën regeerde in Egypte voor de komende drie
millennia. De laatste inheemse dynastie viel in 341 voor Christus
aan de Perzen, die op hun beurt werden vervangen door de
Grieken, Romeinen en Byzantijnen. Het waren de Arabieren die
de islam en de Arabische taal in de 7e eeuw introduceerden en
die de volgende zes eeuwen regeerden. Een lokale militaire
kaste, de Mamelukken namen de controle over 1250 en bleven
regeren na de verovering van Egypte door de Ottomaanse
Turken in 1517. De voltooiing van het Suezkanaal in 1869
verhoogde Egypte als een belangrijk knooppunt van het
wereldvervoer. Ogenschijnlijk om zijn investeringen te
beschermen, Groot-Brittannië greep de macht over de
Egyptische regering in 1882, maar de nominale loyaliteit aan het
Ottomaanse Rijk duurde tot 1914. Deels onafhankelijk van het
Verenigd Koninkrijk in 1922, kreeg Egypte de volledige
soevereiniteit van Groot-Brittannië in 1952. De voltooiing van
de Aswan High Dam in 1971 en het resulterende meer Nasser
heeft de aloude plaats van de Nijl in de landbouw en ecologie



van Egypte veranderd. Een snelgroeiende bevolking (de
grootste in de Arabische wereld), beperkt bouwland en
afhankelijkheid van de Nijl blijven alle middelen overbelasten en
de samenleving benadrukken. De overheid heeft moeite om aan
de eisen van de Egyptische bevolking te voldoen door middel
van economische hervormingen en massale investeringen in
communicatie en fysieke infrastructuur. Geïnspireerd door de
Tunesische revolutie van 2010, leidden Egyptische
oppositiegroepen demonstraties en arbeidsstakingen over het
hele land, culminerend in de afzetting van president Hosni
Mubarak in 2011. Het Egyptische leger nam het nationale
leiderschap aan totdat er begin 2012 een nieuw parlement was
geïnstalleerd; later datzelfde jaar won Mohammed Morsi de
presidentsverkiezingen. Na vaak gewelddadige protesten
gedurende het voorjaar van 2013 tegen de regering van Morsi
en de Moslimbroederschap, kwamen de Egyptische
strijdkrachten tussenbeide en verwijderden Morsi de macht in
juli 2013 en verving hem door interim-president Adly Mansour.
In januari 2014 hebben de kiezers een nieuwe grondwet bij
referendum goedgekeurd en in mei 2014 tot president van
Abdelfattah Elsisi gekozen. Egypte heeft in december 2015 een
nieuwe wetgevende macht gekozen, het eerste parlement sinds
2012. Mohammed Morsi won de presidentsverkiezingen. Na
vaak gewelddadige protesten gedurende het voorjaar van 2013
tegen de regering van Morsi en de Moslimbroederschap,
kwamen de Egyptische strijdkrachten tussenbeide en
verwijderden Morsi de macht in juli 2013 en verving hem door
interim-president Adly Mansour. In januari 2014 hebben de



kiezers een nieuwe grondwet bij referendum goedgekeurd en in
mei 2014 tot president van Abdelfattah Elsisi gekozen. Egypte
heeft in december 2015 een nieuwe wetgevende macht
gekozen, het eerste parlement sinds 2012. Mohammed Morsi
won de presidentsverkiezingen. Na vaak gewelddadige
protesten gedurende het voorjaar van 2013 tegen de regering
van Morsi en de Moslimbroederschap, kwamen de Egyptische
strijdkrachten tussenbeide en verwijderden Morsi de macht in
juli 2013 en verving hem door interim-president Adly Mansour.
In januari 2014 hebben de kiezers een nieuwe grondwet bij
referendum goedgekeurd en in mei 2014 tot president van
Abdelfattah Elsisi gekozen. Egypte heeft in december 2015 een
nieuwe wetgevende macht gekozen, het eerste parlement sinds
2012. kiezers hebben bij referendum een nieuwe grondwet
goedgekeurd en in mei 2014 tot president van Abdelfattah Elsisi
gekozen. Egypte heeft in december 2015 een nieuwe
wetgevende macht gekozen, het eerste parlement sinds 2012.
kiezers hebben bij referendum een nieuwe grondwet
goedgekeurd en in mei 2014 tot president van Abdelfattah Elsisi
gekozen. Egypte heeft in december 2015 een nieuwe
wetgevende macht gekozen, het eerste parlement sinds 2012.

Geografie van Egypte



Waar op de wereld is Egypte? De
locatie van dit land is Noord-Afrika, grenzend aan de
Middellandse Zee, tussen Libië en de Gazastrook en de Rode
Zee ten noorden van Sudan, en omvat het Aziatische
schiereiland Sinaï. Het totale gebied van Egypte is 1,001,450
km2, waarvan 995,450 km2 land is. Dus dit is een vrij groot
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: uitgestrekt woestijnplateau onderbroken door
Nijlvallei en delta. Het laagste punt van Egypte is Qattara
Depressie -133 m, het hoogste punt Mount Catherine 2.629 m.
En het klimaat is woestijn; warme, droge zomers met gematigde
winters.

Inwoners van Egypte
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Egypte wonen.

Het nummer is: 97,041,072 (7/2017 schatting). Dus dit land is
een van de meest bevolkte in de wereld. Wie woont hier?
Egyptische 99,6%, andere 0,4% (volkstelling van 2006). Wat
zijn de talen in Egypte? Arabisch (officieel), Engels en Frans op
grote schaal begrepen door ontwikkelde klassen. En de religies:
Moslim (overwegend soenni) 90%, christen (meerderheid
Koptisch-orthodox, andere christenen omvatten Armeens



apostolisch, katholiek, maronitisch, orthodox, en anglicaans)
10% (2015 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 23.9
jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is
- dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft
is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)?
Dit: 73 jaar. Waar wonen de mensen in Egypte? Hier: ongeveer
95% van de bevolking woont op 20 km van de Nijl en zijn
delta; uitgestrekte gebieden van het land blijven dunbevolkt of
onbewoond. De belangrijkste stedelijke gebieden van Egypte
zijn: Cairo (hoofdstad) 18.772 miljoen; Alexandrië 4.778
miljoen (2015).

Overheid en economie van Egypte
De hoofdstad van Egypte is Cairo en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 27 governoraten (muhafazat,
singular - muhafazat); Ad Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar (Rode
Zee), Al Buhayrah, Al Fayyum, Al Gharbiyah, Al Iskandariyah
(Alexandrië), Al Isma'iliyah (Ismailia), Al Jizah (Giza), Al
Minufiyah, Al Minya, Al Qahirah ( Cairo), Al Qalyubiyah, Al
Uqsur (Luxor), Al Wadi al Jadid (Nieuwe Vallei), As Suways
(Suez), Ash Sharqiyah, Aswan, Asyut, Bani Suwayf, Bur Sa'id
(Port Said), Dumyat (Damietta) , Janub Sina '(Zuid Sinaï), Kafr
ash Shaykh, Matruh, Qina, Shamal Sina' (Noord Sinaï), Suhaj.
Met betrekking tot de economie van Egypte zijn belangrijke
industriële producten textiel, voedselverwerking, toerisme,
chemicaliën, farmaceutische producten, koolwaterstoffen,
bouw, cement, metalen, lichte producten. Belangrijke
landbouwproducten zijn Katoen, rijst, maïs, tarwe, bonen, fruit,



groenten; runderen, waterbuffels, schapen, geiten. De
belangrijkste exportgoederen zijn ruwe aardolie en
aardolieproducten, groenten en fruit, katoen, textiel,
metaalproducten, chemicaliën, verwerkte voedingsmiddelen en
de belangrijkste exportpartners zijn VAE 12,5%, Saudi-Arabië
7,7%, Italië 6,5%, Turkije 6,3%, VK 4,6%, VS 4,5% (2016).
De belangrijkste importgoederen zijn machines en uitrusting,
voedingsmiddelen, chemicaliën, houtproducten, brandstoffen en
de belangrijkste importpartners zijn China 12,9%, Duitsland
8,7%, VS 5,3%, Italië 4,5%, Turkije 4,3%, Saoedi-Arabië
4,1% (2016). Hoe rijk is Egypte en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $13,000 (2017 schatting). Dit is best goed.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 25.2% (2011 schatting).

Kaart van Egypte
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

El Salvador

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van El
Salvador. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van El Salvador.
Maar laten we beginnen met de vlag van El Salvador hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


El Salvador - Overzicht:
Wat moet je weten over El Salvador? Laten we beginnen

met dit: El Salvador bereikte de onafhankelijkheid van Spanje in
1821 en van de Midden-Amerikaanse Federatie in 1839. Een
12-jarige burgeroorlog, die ongeveer 75.000 levens kostte,
werd in 1992 beëindigd toen de regering en linkse rebellen een
verdrag ondertekenden dat voorzag in militaire en politieke
hervormingen. El Salvador wordt bezet door een van 's werelds
hoogste moordcijfers en alomtegenwoordige criminele bendes.

Geografie van El Salvador

Waar op de wereld is El Salvador?
De locatie van dit land is Midden-Amerika, grenzend aan de
Noord-Stille Oceaan, tussen Guatemala en Honduras. Het
totale gebied van El Salvador is 21,041 km2, waarvan 20,721
km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: hooggebergte
meestal bergen met smalle kuststrook en centraal plateau. Het
laagste punt van El Salvador is Stille Oceaan 0 m, het hoogste
punt Cerro El Pital 2.730 m. En het klimaat is tropisch;
regenseizoen (mei tot oktober); droog seizoen (november tot
april); tropisch aan de kust; gematigd in het.



Inwoners van El Salvador
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in El Salvador

wonen. Het nummer is: 6,172,011 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? mestizo 86,3%, wit
12,7%, Amerindiaans 0,2% (inclusief Lenca, Kakawira,
Nahua-Pipil), zwart 0,1%, andere 0,6% (2007 est.). Wat zijn
de talen in El Salvador? Spaans (officieel), Nawat (onder
sommige Amerindiërs). En de religies: Rooms-katholiek 50%,
protestant 36%, andere 2%, geen 12% (2014 est.). Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 27.1 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 74.9 jaar. Waar
wonen de mensen in El Salvador? Hier: Hoewel het het kleinste
land in het landgebied is in Midden-Amerika heeft El Salvador
een bevolking die 18 keer groter is dan Belize; ten minste 20%
van de bevolking woont in het buitenland; hoge
bevolkingsdichtheid in het hele land, met bijzondere
concentratie rond de hoofdstad San Salvado. De belangrijkste
stedelijke gebieden van El Salvador zijn: SAN Salvador
(hoofdstad) 1,098 miljoen (2015).

Overheid en economie van El Salvador
De hoofdstad van El Salvador is San Salvado en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 14 departementen
(departamentos, enkelvoud - departamento); Ahuachapan,
Cabanas, Chalatenango, Cuscatlan, La Libertad, La Paz, La



Union, Morazan, San Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa
Ana, Sonsonate, Usulutan. Met betrekking tot de economie van
El Salvador zijn belangrijke industriële producten
voedselverwerking, dranken, aardolie, chemicaliën, kunstmest,
textiel, meubels, lichte metalen. Belangrijke landbouwproducten
zijn Koffie, suiker, maïs, rijst, bonen, oliehoudende zaden,
katoen, sorghum; rundvlees, zuivelproducten. De belangrijkste
exportgoederen zijn offshore assemblageafzet, koffie, suiker,
textiel en kleding, ethanol, chemicaliën, elektriciteit, ijzer- en
staalfabrikanten en de belangrijkste exportpartners zijn VS
48,3%, Honduras 14,2%, Guatemala 13,5%, Nicaragua 6,5%,
Costa Rica 4,7% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
grondstoffen, consumptiegoederen, kapitaalgoederen,
brandstoffen, voedingsmiddelen, aardolie, elektriciteit en de
belangrijkste importpartners zijn US 37,9%, Guatemala 10,2%,
China 8,8% , Mexico 7,6%, Honduras 6,3% (2016). Hoe rijk
is El Salvador en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $8,900 (2017 schatting). Dit is een vrij laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 34.9% (2015 schatting).

Kaart van El Salvador
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Equatoriaal-Guinea

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Equatoriaal-Guinea. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken,
een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Equatoriaal-
Guinea. Maar laten we beginnen met de vlag van Equatoriaal-
Guinea hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Equatoriaal-Guinea - Overzicht:
Wat moet je weten over Equatoriaal-Guinea? Laten we

beginnen met dit: Equatoriaal-Guinea werd onafhankelijk in
1968 na 190 jaar Spaanse overheersing; het is een van de
kleinste landen in Afrika dat bestaat uit een vasteland en vijf
bewoonde eilanden. De hoofdstad van Malabo ligt op het
eiland Bioko, ongeveer 25 km van de kustlijn van Kameroen in
de Golf van Guinee. Tussen 1968 en 1979 vernietigde de
autocratische president Francisco Macias Nguema vrijwel alle
politieke, economische en sociale instellingen van het land
voordat hij door zijn neef Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
werd afgezet in een staatsgreep. President Obiang heeft
geregeerd sinds oktober 1979 en werd herkozen in 2016.
Hoewel sinds 1991 nominaal een constitutionele democratie,
zijn presidents- en parlementsverkiezingen sinds 1996 over het
algemeen als gebrekkig bestempeld. De president oefent bijna
volledige controle uit over het politieke systeem en heeft
juridische en bureaucratische barrières geplaatst die politieke
oppositie voorkomen. Equatoriaal-Guinea heeft een snelle
economische groei doorgemaakt vanwege de ontdekking van
grote offshore-oliereserves en is de laatste tien jaar uitgegroeid
tot de op twee na grootste olie-exporteur van Sub-Sahara
Afrika. Ondanks de economische meevaller van het land door
de olieproductie, resulterend in een enorme toename van de
overheidsinkomsten in de afgelopen jaren, heeft de daling van



de olieprijzen wereldwijd de staatsbegroting behoorlijk onder
druk gezet. Equatoriaal-Guinea blijft proberen zijn economie te
diversifiëren en de buitenlandse investeringen te verhogen,
ondanks een beperkte verbetering van de levensstandaard van
de bevolking.

Geografie van Equatoriaal-Guinea

Waar op de wereld is Equatoriaal-
Guinea? De locatie van dit land is Centraal-Afrika, grenzend
aan de Bocht van Biafra, tussen Kameroen en Gabon. Het
totale gebied van Equatoriaal-Guinea is 28,051 km2, waarvan
28,051 km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we
het terrein van het land beschrijven? Op deze manier:
kustvlaktes stijgen naar binnenheuvels; eilanden zijn vulkanisch.
Het laagste punt van Equatoriaal-Guinea is Atlantische Oceaan
0 m, het hoogste punt Pico Basile 3.008 m. En het klimaat is
tropisch; altijd warme, vochtige.

Inwoners van Equatoriaal-Guinea
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Equatoriaal-

Guinea wonen. Het nummer is: 778,358 (7/2017 schatting).
Dus niet zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Fang
85.7%, Bubi 6.5%, Mdowe 3.6%, Annobon 1.6%, Bujeba



1.1%, andere 1.4% (volkstelling van 1994). Wat zijn de talen in
Equatoriaal-Guinea? Spaans (officieel) 67,6%, overig (inclusief
Frans (officieel), Fang, Bubi) 32,4% (volkstelling 1994). En de
religies: nominaal christelijke en overwegend rooms-katholieke,
heidense praktijken. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 19.8
jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is
- dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft
is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)?
Dit: 64.6 jaar. Waar wonen de mensen in Equatoriaal-Guinea?
Hier: Slechts twee grote steden met meer dan 30.000 mensen
(Bata op het vasteland, en de hoofdstad Malabo op het eiland
Bioko); kleine gemeenschappen zijn verspreid over het
vasteland en de vijf bewoonde eilanden. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Equatoriaal-Guinea zijn: Malabo
(hoofdstad) 145.000 (2014).

Overheid en economie van Equatoriaal-Guinea
De hoofdstad van Equatoriaal-Guinea is Malabo;

opmerking - er wordt een nieuwe hoofdstad van Oyala
gebouwd op het vasteland bij Djibloho; Malabo is op het eiland
Bioko en het overheidstype presidentiële republiek. Laten we
eens kijken naar de administratieve afdelingen - 7 provincies
(provincias, enkelvoud - provincia); Annobon, Bioko Norte,
Bioko Sur, Centro Sur, Kie-Ntem, Litoral, Wele-Nzas. Met
betrekking tot de economie van Equatoriaal-Guinea zijn
belangrijke industriële producten aardolie, aardgas,
houtzagerijen. Belangrijke landbouwproducten zijn Koffie,
cacao , rijst, yams, cassave (maniok, tapioca), bananen,
palmolienoten; vee; timbe. De belangrijkste exportgoederen zijn



aardolieproducten, timbe en de belangrijkste exportpartners zijn
India 19,4%, China 13,5%, Zuid-Korea 13,2%, Spanje
12,3%, Italië 5,1%, Nederland 5,1%, VS 4,1% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn aardolie sectoruitrusting,
overige uitrusting, bouwmaterialen, voertuigen en de
belangrijkste importpartners zijn VS 23,3%, Spanje 21,8%,
China 12,8% (2016). Hoe rijk is Equatoriaal-Guinea en hoe
rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het
BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $34,900 (2017
schatting). Dit betekent dat de levensstandaard hier goed is.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 44% (2011 schatting).

Kaart van Equatoriaal-Guinea
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Eritrea

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Eritrea. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Eritrea. Maar
laten we beginnen met de vlag van Eritrea hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Eritrea - Overzicht:
Wat moet je weten over Eritrea? Laten we beginnen met dit:

Na de onafhankelijkheid van de Italiaanse koloniale controle in
1941 en 10 jaar Britse administratieve controle, richtte de VN
Eritrea op als een autonome regio binnen de Ethiopische
federatie in 1952. Ethiopië's volledige annexatie van Eritrea als
een provincie 10 jaar later leidde tot een gewelddadige 30-
jarige strijd om onafhankelijkheid die eindigde in 1991 met
Eritrese rebellen die regeringsstrijdkrachten versloegen.
Eritreërs hebben in een referendum in 1993 overweldigend de
onafhankelijkheid goedgekeurd. Isaias Afworki is de enige
president van Eritrea sinds de onafhankelijkheid; zijn
heerschappij, vooral sinds 2001, is zeer autocratisch en
repressief geweest. Zijn regering heeft een sterk gemilitariseerde
samenleving geschapen door een impopulair programma van
verplichte dienstplicht in de nationale dienst na te streven, soms
van onbepaalde duur. Een grensoorlog van twee en een half jaar
met Ethiopië die uitbrak in 1998 eindigde onder auspiciën van
de VN in december 2000. Er werd een VN-vredesoperatie
opgezet die toezicht hield op een 25 km brede tijdelijke
veiligheidszone. De Eritrea-Ethiopia Boundary Commission
(EEBC), opgericht in april 2003, kreeg de opdracht om de
grens van het koloniale verdrag af te bakenen en te afbakenen
op basis van pertinente koloniale verdragen (1900, 1902 en
1908) en toepasselijke internationale wetgeving. " De EEBC
plaatste op 30 november 2007 op afstand de grens en gaf de



stad Badme aan Eritrea, ondanks de handhavingstroepen van
Ethiopië aldaar vanaf de tijd van de oorlog 1998-2000. Eritrea
drong erop aan dat de VN haar vredesmissie beëindigde op 31
juli 2008. Eritrea heeft de "virtuele afbakening" -beschikking
van de EEBC aanvaard en herhaaldelijk Ethiopië opgeroepen
om zijn troepen te verwijderen. Ethiopië heeft het
demarcatiebesluit niet aanvaard en geen van beide partijen is
een zinvolle dialoog aangegaan om de impasse op te lossen.
Eritrea is onderworpen aan verschillende Resoluties van de
VN-Veiligheidsraad (aanvankelijk in 2009 en jaarlijks
vernieuwd) waarbij een wapenembargo en een reisverbod en
bevriezing van bezittingen aan bepaalde personen werden
opgelegd met het oog op het bewijs dat het gewapende
oppositiegroepen in de regio heeft gesteund.

Geografie van Eritrea

Waar op de wereld is Eritrea? De
locatie van dit land is Oost-Afrika, grenzend aan de Rode Zee,
tussen Djibouti en Sudan. Het totale gebied van Eritrea is
117,600 km2, waarvan 101,000 km2 land is. Dit is dus geen
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: gedomineerd door uitbreiding van de
Ethiopische noord-zuid trending highlands, afdaling in het oosten



tot een kustvlakte woestijn, in het noordwesten tot heuvelachtig
terrein en in het zuidwesten tot vlak-naar-glooiende vlaktes. Het
laagste punt van Eritrea is buurt van Kulul in de Danakil
Depressie -75 m, het hoogste punt Soira 3.018 m. En het
klimaat is hete, droge woestijnstrook langs de kust van de Rode
Zee; koeler en natter in de centrale hooglanden (tot 61 cm
regen per jaar, zwaarste juni tot september); semi-aride in de
westelijke heuvels en laaglanden.

Inwoners van Eritrea
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Eritrea wonen.

Het nummer is: 5,918,919 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? negen erkende etnische
groepen: Tigrinya 55%, Tigre 30%, Saho 4%, Kunama 2%,
Rashaida 2%, Bilen 2%, andere (Afar, Beni Amir , Nera) 5%
(2010 est.). Wat zijn de talen in Eritrea? Tigrinya (officieel),
Arabisch (officieel), Engels (officieel), Tigre, Kunama, Afar,
andere Cushitische talen. En de religies: moslim, Koptisch
christen, Rooms-katholiek, protestant. Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 19.7 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 65.2 jaar. Waar wonen de mensen in
Eritrea? Hier: dichtheid is het hoogst in het centrum van het land
in en rond de steden Asmara (hoofdstad) en Keren; kleinere
nederzettingen bestaan in het noorden en zuiden van. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Eritrea zijn: Asmara
(hoofdstad) 804.000 (2015).



Overheid en economie van Eritrea
De hoofdstad van Eritrea is Asmara (Asmera) en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 6 regio's (zobatat, singular -
zoba); Anseba, Debub (Zuid), Debubawi K'eyih Bahri
(Zuidelijke Rode Zee), Gash Barka, Ma'akel (Central),
Semenawi Keyih Bahri (Noordelijke Rode Zee). Met
betrekking tot de economie van Eritrea zijn belangrijke
industriële producten voedselverwerking, dranken, kleding en
textiel, lichte productie, zout, cement. Belangrijke
landbouwproducten zijn Sorghum, linzen, groenten, maïs,
katoen, tabak, sisal; vee, geiten; vis. De belangrijkste
exportgoederen zijn goud en andere mineralen, vee, sorghum,
textiel, voedsel, kleine industrie produceert en de belangrijkste
exportpartners zijn China 57,7%, India 21,9%, Zuid-Korea
4,9%, Servië 4,2% (2016). De belangrijkste importgoederen
zijn machines, aardolieproducten, voedsel, industriële goederen
en de belangrijkste importpartners zijn China 18,1%, VAE
15,4%, Saoedi-Arabië 13,7%, Italië 6,5%, Turkije 5,9%,
Brazilië 5,3%, België 4,1% (2016). Hoe rijk is Eritrea en hoe
rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het
BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $1,400 (2017
schatting). Dit is een zeer laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens: 50%
(2004 schatting).



Kaart van Eritrea
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Estland

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Estland. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Estland. Maar
laten we beginnen met de vlag van Estland hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Estland - Overzicht:
Wat moet je weten over Estland? Laten we beginnen met

dit: Na eeuwen van Deens, Zweeds, Duits en Russisch bestuur,
werd Estland in 1918 onafhankelijk. Gedwongen in 1940
geïncorporeerd in de USSR - een actie die nooit door de VS
en vele andere landen werd erkend - herwon zij zijn vrijheid in
1991 met de ineenstorting van de Sovjetunie. Sinds de laatste
Russische troepen in 1994 zijn vertrokken, heeft Estland de
vrijheid gehad om de economische en politieke banden met het
Westen te bevorderen. Het sloot zich aan bij zowel de NAVO
als de EU in het voorjaar van 2004, trad formeel toe tot de
OESO eind 2010, en keurde de euro als de officiële
munteenheid op 1 januari 2011 goed.

Geografie van Estland

Waar op de wereld is Estland? De
locatie van dit land is Oost-Europa, grenzend aan de Oostzee
en de Golf van Finland, tussen Letland en Rusland. Het totale
gebied van Estland is 45,228 km2, waarvan 42,388 km2 land



is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het
land beschrijven? Op deze manier: moerassig, laagland; vlak in
het noorden, heuvelachtig in het zuiden. Het laagste punt van
Estland is Oostzee 0 m, het hoogste punt Suur Munamagi 318
m. En het klimaat is zee; natte, gematigde winters, koele
zomers.

Inwoners van Estland
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Estland wonen.

Het nummer is: 1,251,581 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Estland ) 2017 Estse
68,7%, Russische 24,8%, Oekraïense 1,7%, Wit-Russische
1%, Fin 0,6%, andere 1,6%, niet-gespecificeerde 1,6% (2011
est.). Wat zijn de talen in Estland? Ests (officieel) 68,5%,
Russisch 29,6%, Oekraïens 0,6%, andere 1,2%, niet-
gespecificeerd 0,1% (2011 est.). En de religies: Lutheran 9,9%,
orthodox 16,2%, andere christen (inclusief Methodist,
Zevende-dags Adventiste, Rooms-katholiek, Pinkstergelovig )
2,2%, andere 0,9%, geen 54,1%, niet-gespecificeerd 16,7%
(2011 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 42.7 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 76.9
jaar. Waar wonen de mensen in Estland? Hier: Een redelijk
gelijkmatige verdeling in het grootste deel van het land, met
stedelijke gebieden die grotere en dichtere bevolkingsgroepen
aantrekken. De belangrijkste stedelijke gebieden van Estland
zijn: Tallinn ( kapitaal) 391.000 (2015).



Overheid en economie van Estland
De hoofdstad van Estland is Tallinn en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 15 provincies (maakonnad, singular
- maakond); Harjumaa (Tallinn), Hiiumaa (Kardla), Ida-
Virumaa (Johvi), Jarvamaa (Paide), Jogevamaa (Jogeva),
Laanemaa (Haapsalu), Laane-Virumaa (Rakvere), Parnumaa
(Parnu), Polvamaa (Polva), Raplamaa (Rapla), Saaremaa
(Kuressaare), Tartumaa (Tartu), Valgamaa (Valga), Viljandimaa
(Viljandi), Vorumaa (Voru). Met betrekking tot de economie
van Estland zijn belangrijke industriële producten , engineering,
elektronica, hout en houtproducten, textiel;
informatietechnologie, telecommunicatie. Belangrijke
landbouwproducten zijn Graan, aardappelen, groenten; vee en
zuivelproducten; visvoer. De belangrijkste exportgoederen zijn
machines en elektrische apparatuur 30%, voedingsmiddelen en
dranken 9%, minerale brandstoffen 6%, hout en houtproducten
14%, artikelen van onedele metalen 7%, meubels en
beddengoed 11%, voertuigen en onderdelen 3%, chemicaliën
4% (2016 est.) en de belangrijkste exportpartners zijn Zweden
17,9%, Finland 16%, Letland 9,2%, Rusland 6,5%, Litouwen
6%, Duitsland 5,9%, Noorwegen 4,1% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines en elektrische
apparatuur 28%, minerale brandstoffen 11%, voedingsmiddelen
en voedingsmiddelen 10 %, voertuigen 9%, chemische
producten 8%, metalen 8% (2015 est.) en de belangrijkste
importpartners zijn Finland 13%, Duitsland 11%, Litouwen 9%,
Zweden 8,3%, Letland 8,2%, Polen 7,2%, Nederland 6,3%,



Rusland 5,7% , China 4,8% (2016). Hoe rijk is Estland en hoe
rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het
BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $31,500 (2017
schatting). Dit betekent dat de levensstandaard hier goed is.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 21.3% (2015 schatting).

Kaart van Estland
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Ethiopië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Ethiopië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Ethiopië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Ethiopië hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Ethiopië - Overzicht:
Wat moet je weten over Ethiopië? Laten we beginnen met

dit: De oude Ethiopische monarchie, uniek in de Afrikaanse
landen, behield zijn vrijheid van koloniale overheersing met
uitzondering van een kortstondige Italiaanse bezetting van
1936-41. In 1974 nam een militaire junta, de Derg, keizer Haile
Selassie (die sinds 1930 regeerde) af en vestigde een
socialistische staat. Verscheurd door bloedige staatsgrepen,
opstanden, grootschalige droogte en massale
vluchtelingenproblemen, werd het regime in 1991 uiteindelijk
omver geworpen door een coalitie van rebellen, het Ethiopische
Revolutionaire Volksfront. In 1994 werd een grondwet
aangenomen en de eerste meerpartijenverkiezingen in Ethiopië
werden in 1995 gehouden. Een grensoorlog met Eritrea eind
jaren negentig eindigde in december 2000 met een
vredesverdrag. de Eritrea-Ethiopia Border Commission
(EEBC) gaf specifieke coördinaten af die de grenzen vrijwel
afbakenden en verklaarde dat het werk af was. Door te
beweren dat het EEBC zijn mandaat heeft gehandhaafd bij de
afgifte van de coördinaten, heeft Ethiopië deze niet aanvaard en
heeft het geen troepen teruggetrokken uit eerder betwiste
gebieden die door de EEBC zijn verklaard als behorend tot
Eritrea. In augustus 2012 stierf oud-leider-premier Meles
Zenawi in functie en werd hij vervangen door zijn vice-premier
Hailemariam Desalegn, die de eerste vreedzame
machtsoverdracht in tientallen jaren markeerde.



Geografie van Ethiopië

Waar op de wereld is Ethiopië? De
locatie van dit land is Oost-Afrika, ten westen van Somalië. Het
totale gebied van Ethiopië is 1,104,300 km2, waarvan 1 miljoen
km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: hoogvlakte
met centrale bergketen gedeeld door Grote Slenk. Het laagste
punt van Ethiopië is Danakil Depressie -125 m, het hoogste
punt Ras Dejen 4.550 m. En het klimaat is tropische moesson
met brede topografisch geïnduceerde variatie.

Inwoners van Ethiopië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Ethiopië wonen.

Het nummer is: 105,350,020. Dus dit land is een van de meest
bevolkte in de wereld. Wie woont hier? Oromo 34,4%,
Amhara (Amara) 27%, Somalische (Somalie) 6,2%, Tigray
(Tigrinya) 6,1%, Sidama 4%, Gage 2,5%, Welaita 2,3%,
Hadiya 1,7%, Afar (Affar) 1,7%, Gamo 1,5 %, Gedeo 1,3%,
Silte 1,3%, Kefficho 1,2%, andere 8,8% (2007 est.). Wat zijn
de talen in Ethiopië? Oromo (officiële werktaal in de staat
Oromiya) 33,8%, Amhaars (officiële nationale taal) 29,3%,
Somalisch (officiële werktaal) van de staat Sumale) 6.2%,



Tigrigna (Tigrinya) (officiële werktaal van de staat Tigray) 5.9%,
Sidamo 4%, Wolaytta 2.2%, Gurage 2%, Afar (officiële
werktaal van de staat van Afar) 1.7 %, Hadiyya 1,7%, Gamo
1,5%, Gedeo 1,3%, Opuuo 1,2%, Kafa 1,1%, andere 8,1%,
Engels (belangrijkste buitenlandse taal onderwezen op scholen),
Arabisch (2007 est.). En de religies: Ethiopisch orthodox
43,5%, moslim 33,9%, protestant 18,5%, traditioneel 2,7%,
katholiek 0,7%, andere 0,6% (2007 est.). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 17.9 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 62.6 jaar. Waar
wonen de mensen in Ethiopië? Hier: Hoogste dichtheid is te
vinden in de hooglanden van het noorden en het midden delen
van het land, met name rond de centraal gelegen hoofdstad van
Addis Abeba; het Verre Oosten en zuidoosten zijn dunbevolkt.
De belangrijkste stedelijke gebieden van Ethiopië zijn: Addis
Abeba (hoofdstad) 3,238 miljoen (2015).

Overheid en economie van Ethiopië
De hoofdstad van Ethiopië is Addis Abeba en het

overheidstype federale parlementaire republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 9 etnisch gebaseerde
staten (kililoch, singulier - kilil) en 2 zelfbesturende
administraties (astedaderoch, singular - astedader); Adis Abeba
(Addis Abeba), Afar, Amara (Amhara), Binshangul Gumuz,
Dire Dawa, Gambela Hizboch (Gambela Peoples), Hareri Hizb
(Harari People), Oromiya (Oromia), Sumale (Somalië), Tigray,
Ye Debub Biheroch Bihereseboch na Hizboch (Zuidelijke



naties, nationaliteiten en volkeren). Met betrekking tot de
economie van Ethiopië zijn belangrijke industriële producten
voedselverwerking, dranken, textiel, leer, kleding, chemicaliën,
metaalverwerking, cement. Belangrijke landbouwproducten zijn
Granen, koffie, oliehoudende zaden, katoen, suikerriet,
groenten, khat, snijbloemen; huiden, runderen, schapen, geiten;
vis. De belangrijkste exportgoederen zijn koffie (27%, naar
waarde), oliehoudende zaden (17%), eetbare groenten inclusief
khat (17%), goud ( 13%), bloemen (7%), levende dieren (7%),
onbewerkte leerproducten (3%), vleesproducten (3%) en de
belangrijkste exportpartners zijn VS 9,7%, Saoedi-Arabië
9,6%, Duitsland 8,5%, Zwitserland 7,5%, China 5,1 %,
Verenigde Arabische Emiraten 4,9%, Pakistan 4,4% (2016).
De belangrijkste importgoederen zijn machines en vliegtuigen
(14%, in waarde), metalen en metalen producten, (14%),
elektrische materialen, (13%), aardolieproducten (12%),
motorvoertuigen , (10%), chemicaliën en kunstmest (4%) en de
belangrijkste importpartners zijn China 28,8%, VS 8%, India
6,7%, Koeweit 5% (2016). Hoe rijk is Ethiopië en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $2,100 (2017 schatting). Dit is
een zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 29.6% (2014 schatting).

Kaart van Ethiopië
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Falklandeilanden

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Falklandeilanden. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken,
een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van
Falklandeilanden. Maar laten we beginnen met de vlag van
Falklandeilanden hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Falklandeilanden - Overzicht:
Wat moet je weten over Falklandeilanden? Laten we

beginnen met dit: Hoewel de eerste landing (Engels) voor het
eerst werd waargenomen door een Engelse navigator in 1592,
deed zich pas bijna een eeuw later in 1690 voor en de eerste
nederzetting (Frans) werd pas in 1764 opgericht. De kolonie
werd twee jaar later overgedragen aan Spanje en de eilanden
hebben sindsdien het onderwerp van een territoriaal geschil,
eerst tussen Groot-Brittannië en Spanje, vervolgens tussen
Groot-Brittannië en Argentinië. Het Verenigd Koninkrijk
beweerde zijn claim op de eilanden door er in 1833 een
marine-garnizoen te vestigen. Argentinië viel de eilanden binnen
op 2 april 1982. De Britten reageerden met een expeditieleger
die zeven weken later landde en na hevige gevechten een
Argentijnse overgave op 14 juni 1982 dwong Toen de
vijandelijkheden eindigden en de Argentijnse strijdkrachten zich
terugtrokken, werd de Britse regering hervat. In reactie op
hernieuwde oproepen van Argentinië voor Groot-Brittannië om
de controle over de eilanden op te geven,

Geografie van Falklandeilanden



Waar op de wereld is Falklandeilanden?
De locatie van dit land is Zuid-Zuid-Amerika, eilanden in de
Zuid-Atlantische Oceaan, ongeveer 500 km ten oosten van
Zuid-Argentinië. Het totale gebied van Falklandeilanden is
12,173 km2, waarvan 12,173 km2 land is. Dus dit is een vrij
klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: rotsachtig, heuvelachtig, bergachtig met enkele
moerassige, golvende vlaktes. Het laagste punt van
Falklandeilanden is Atlantische Oceaan 0 m, het hoogste punt
Mount Usborne 705 m. En het klimaat is koude zee; krachtige
westenwind, bewolkt, vochtig; regen komt voor op meer dan
de helft van de dagen in het jaar; gemiddelde jaarlijkse regenval
is 60 cm in Stanley; af en toe sneeuw het hele jaar, behalve in
januari en februari, maar meestal niet.

Inwoners van Falklandeilanden
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in

Falklandeilanden wonen. Het nummer is: 3,198. Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Falkland Islander 48,3%,
Brits 23,1%, St. Helenian 7,5%, Chileens 4,6%, gemengd 6%,
andere 8,5%, niet-gespecificeerd 2% (2016 est.). Wat zijn de



talen in Falklandeilanden? Engels 89%, Spaans 7,7%, andere
3,3% (2006 est. ). En de religies: Christian 57,1%, andere
1,6%, geen 35,4%, niet-gespecificeerd 6% (2016 est.). Hoe
oud zijn de mensen gemiddeld? dit is onbekend. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 77.9. Waar
wonen de mensen in Falklandeilanden? Hier: Een zeer kleine
populatie, met de meeste inwoners woonachtig in en rond
Stanley. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Falklandeilanden zijn: Stanley (hoofdstad) 2000 (2014).

Overheid en economie van Falklandeilanden
De hoofdstad van Falklandeilanden is Stanley en het

overheidstype parlementaire democratie (wetgevende
vergadering); zelfregulerend overzees gebied van het Verenigd
Koninkrijk. Laten we eens kijken naar de administratieve
afdelingen - geen (het overzeese gebied van het VK, ook
opgeëist door Argentinië). Met betrekking tot de economie van
Falklandeilanden zijn belangrijke industriële producten en
wolverwerking; toerisme. Belangrijke landbouwproducten zijn
Voedergewassen en groentegewassen; hert, schapen,
zuivelproducten; vis, inktvis-. De belangrijkste exportgoederen
zijn wol, huiden, vlees, wild, vis, inktvis en de belangrijkste
exportpartners zijn Spanje 67,8%, VK 10%, Namibië 8,9%,
VS 7,2% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
brandstof, eten en drinken, bouwmaterialen, kleding en de
belangrijkste importpartners zijn VK 68,8%, Griekenland
8,8%, Cote dIvoire 6,7%, Spanje 5,7%, Nederland 4,8%



(2016). Hoe rijk is Falklandeilanden en hoe rijk zijn mensen in
dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van
de bevolking (PPP): $96,200 (2012 schatting). Dit betekent dat
de mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Falklandeilanden
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Faeröer

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Faeröer. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Faeröer. Maar

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


laten we beginnen met de vlag van Faeröer hier:
 

Faeröer - Overzicht:
Wat moet je weten over Faeröer? Laten we beginnen met

dit: De bevolking van de Faeröer is grotendeels afstammeling
van Viking-kolonisten die aankwamen in de 9e eeuw. De
eilanden zijn sinds de 14e eeuw politiek verbonden met
Denemarken. De Faeröer kreeg in 1948 een hoge mate van
zelfbestuur, die autonomie hebben over de meeste binnenlandse
zaken, terwijl Denemarken verantwoordelijk is voor justitie,
defensie en buitenlandse zaken. De Faeröer maken geen deel
uit van de Europese Unie.

Geografie van Faeröer

Waar op de wereld is Faeröer? De
locatie van dit land is Noord-Europa, eilandengroep tussen de
Noorse zee en de Noord-Atlantische Oceaan, ongeveer
halverwege tussen IJsland en Noorwegen. Het totale gebied
van Faeröer is 1,393 km2, waarvan 1,393 km2 land is. Dus dit
is een vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land



beschrijven? Op deze manier: ruig, rotsachtig, enkele lage
toppen; kliffen langs het grootste deel van de kust van de. Het
laagste punt van Faeröer is Atlantische Oceaan 0 m, het
hoogste punt Slaettaratindur 882 m. En het klimaat is zachte
winters, koele zomers; meestal bewolkt; mistig, winderig.

Inwoners van Faeröer
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Faeröer wonen.

Het nummer is: 50,730 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Faroese 88%
(Scandinavische en Angelsaksische afkomst), Deense 7,6%,
andere 4,4% (inclusief IJslands, Noors, Groenlands, Filipijns,
Thais, Brits). Wat zijn de talen in Faeröer? Faeröer 93,8%
(afgeleid van Oud-Noors), Deens 3,2%, andere 3% (2011
est.). En de religies: Christen 89,3% (overwegend evangelisch
Lutheraan), andere 0,7%, meer dan één religie 0,2%, geen
3,8%, niet-gespecificeerd 6% ( 2011 est.). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 37.6 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 80.5 jaar. Waar
wonen de mensen in Faeröer? Hier: het eiland Streymoy is
verreweg de meest bevolkte met meer dan 40% van de
bevolking; het heeft ongeveer twee keer zoveel inwoners als
Eysturoy, het op één na meest bevolkte eiland; zeven van de
bewoonde eilanden hebben minder dan 100 inwoners. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Faeröer zijn: Torshavn
(hoofdstad) 21.000 (2014).



Overheid en economie van Faeröer
De hoofdstad van Faeröer is Torshavn en het overheidstype

parlementaire democratie (Faeröers parlement); deel van het
Koninkrijk Denemarken. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - geen (deel van het Koninkrijk
Denemarken, autonome overzeese administratieve afdeling van
Denemarken); er zijn geen eerste-orde administratieve
afdelingen zoals gedefinieerd door de Amerikaanse regering,
maar er zijn 30 gemeenten. Met betrekking tot de economie
van Faeröer zijn belangrijke industriële producten visvangst,
visverwerking, toerisme, kleine scheepsreparatie en -
herstellingen, handwerk. Belangrijke landbouwproducten zijn
melk, aardappelen, groenten, schapen, zalm, haring, makreel en
andere. De belangrijkste exportgoederen zijn Vis en
visproducten (97%) (2017 est.) en de belangrijkste
exportpartners zijn VK 17,8%, Rusland 17,3%, Duitsland
9,8%, China 9,2%, Denemarken 6,5%, VS 6%, Spanje 4,8%,
Polen 4,3 % (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
goederen voor huishoudelijke consumptie, machines en
transportmiddelen, brandstoffen, grondstoffen en halffabrikaten,
auto's en de belangrijkste importpartners zijn Denemarken
26,6%, Duitsland 10,7%, China 10,6%, Noorwegen 10,2%,
Polen 6,2%, Ierland 5%, Chili 4,2 % (2016). Hoe rijk is
Faeröer en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$40,000 (2014 schatting). Dit betekent dat de levensstandaard
hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt



berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 4.2% (2012 schatting).

Kaart van Faeröer
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Fiji

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Fiji. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Fiji. Maar laten
we beginnen met de vlag van Fiji hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Fiji - Overzicht:
Wat moet je weten over Fiji? Laten we beginnen met dit:

Fiji werd in 1970 na bijna een eeuw onafhankelijk als een Britse
kolonie. De democratische heerschappij werd onderbroken
door twee militaire staatsgrepen in 1987, veroorzaakt door
bezorgdheid over een regering die werd beschouwd als
gedomineerd door de Indiase gemeenschap (afstammelingen
van contractarbeiders die door de Britten in de 19e eeuw naar
de eilanden waren gebracht). De staatsgrepen en een grondwet
uit 1990 die de inheemse Melanesische controle over Fiji
versterkte, leidden tot zware Indiase emigratie; het
bevolkingsverlies resulteerde in economische moeilijkheden,
maar zorgde ervoor dat Melanesiërs de meerderheid werd. Een
nieuwe grondwet aangenomen in 1997 was rechtvaardiger.
Vrije en vreedzame verkiezingen in 1999 resulteerden in een
regering geleid door een Indo-Fiji, maar een door een burger
geleide staatsgreep in 2000 luidde een langdurige periode van
politieke onrust in. In 2001 gehouden parlementsverkiezingen
voorzagen Fiji van een democratisch gekozen regering onder
leiding van premier Laisenia Qarase. In mei 2006 werd Qarase
vervangen door een militaire staatsgreep geleid door
Commodore Voreqe Bainimarama, die aanvankelijk tot
waarnemend president werd benoemd, maar in januari 2007
interim-premier werd. Na jaren van politieke onrust werden in
september 2014 lang vertraagde parlementsverkiezingen
gehouden die door internationale waarnemers als



"geloofwaardig" werden beschouwd en dat resulteerde in de
herverkiezing van Bainimarama.

Geografie van Fiji

Waar op de wereld is Fiji? De locatie
van dit land is Oceanië, eilandengroep in de Stille Zuidzee,
ongeveer twee derde van de weg van Hawaï naar Nieuw-
Zeeland. Het totale gebied van Fiji is 18,274 km2, waarvan
18,274 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe kunnen
we het terrein van het land beschrijven? Op deze manier:
meestal bergen van vulkanische oorsprong. Het laagste punt van
Fiji is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt Tomanivi 1.324 m.
En het klimaat is tropische zee; slechts lichte seizoensgebonden
temperatuurvariatie.

Inwoners van Fiji
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Fiji wonen. Het

nummer is: 920,938 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel mensen
wonen hier. Wie woont hier? iTaukei 56,8% (overwegend
Melanesisch met een Polynesisch mengsel), Indiaas 37,5%,
Rotuman 1,2%, andere 4,5% (Europees, deel Europees,
andere Pacific Islanders, Chinees ). Wat zijn de talen in Fiji?
Engels (officieel), Fijian (officieel), Hindoestaans. En de religies:
protestant 45% (Methodist 34,6%, Assembly of God 5,7%,
Seventh Day Adventist 3,9% en Anglican 0,8%), Hindu 27,9%,



andere Christian 10,4%, rooms-katholiek 9,1% , Moslim
6,3%, Sikh 0,3%, andere 0,3%, geen 0,8% (2007 est.). Hoe
oud zijn de mensen gemiddeld? 28.9 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 73 jaar. Waar
wonen de mensen in Fiji? Hier: Leeft ongeveer 70% van de
bevolking op het eiland Viti Levu; ongeveer de helft van de
bevolking woont in stedelijke gebieden. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Fiji zijn: SUVA (hoofdstad) 176.000
(2014).

Overheid en economie van Fiji
De hoofdstad van Fiji is Suva (op Viti Levu) en het

overheidstype parlementaire republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 14 provincies en 1
afhankelijkheid; Ba, Bua, Cakaudrove, Kadavu, Lau, Lomaiviti,
Macuata, Nadroga en Navosa, Naitasiri, Namosi, Ra, Rewa,
Rotuma, Serua, Tailevu. Met betrekking tot de economie van
Fiji zijn belangrijke industriële producten toerisme, suiker
verwerking, kleding, copra, goud, zilver, hout, kleine
ambachtelijke bedrijven. Belangrijke landbouwproducten zijn
Suikerriet, kokosnoten, cassave (maniok, tapioca), rijst, zoete
aardappelen, bananen; runderen, varkens, paarden, geiten;
vissen. De belangrijkste exportgoederen zijn suiker, kleding,
goud, hout, vis, melasse, kokosolie, minerale wate en de
belangrijkste exportpartners zijn VS 21,8%, Australië 18,1% ,
NZ 8,5%, China 6,2%, Tonga 5,1%, Vanuatu 5,1%, VK
4,5%, Kiribati 4,1% (2016). De belangrijkste importgoederen



zijn gefabriceerde goederen, machines en transportmiddelen,
aardolieproducten, voedsel, chemicaliën en de belangrijkste
importpartners zijn NZ 17,1%, Australië 17%, Singapore
15,1%, China 15%, Japan 6,7% (2016). Hoe rijk is Fiji en hoe
rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het
BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $9,900 (2017
schatting). Dit is een vrij laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens: 31%
(2009 schatting).

Kaart van Fiji
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Finland

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Finland. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Finland. Maar
laten we beginnen met de vlag van Finland hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Finland - Overzicht:
Wat moet je weten over Finland? Laten we beginnen met

dit: Finland was een provincie en vervolgens een groot
hertogdom onder Zweden van de 12e tot de 19e eeuw, en een
autonoom groot hertogdom Rusland na 1809. Het kreeg
volledige onafhankelijkheid in 1917. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog verdedigde Finland met succes zijn
onafhankelijkheid door samenwerking met Duitsland en
weerstond latere invasies door de Sovjet-Unie - zij het met wat
territoriaal verlies. In de daaropvolgende halve eeuw
veranderde Finland van een boerderij / boseconomie in een
gediversifieerde moderne industriële economie; het inkomen per
hoofd is een van de hoogste in West-Europa. Finland is sinds
1995 lid van de EU en was de enige Scandinavische staat die
bij de start van de euro in januari 1999 lid werd van de
eenheidsmunt. In de 21e eeuw zijn de belangrijkste kenmerken
van de moderne verzorgingsstaat van Finland kwalitatief
hoogstaand onderwijs, bevordering van gelijkheid,

Geografie van Finland



Waar op de wereld is Finland? De
locatie van dit land is Noord-Europa, grenzend aan de Baltische
Zee, de Botnische Golf, en de Golf van Finland, tussen Zweden
en Rusland. Het totale gebied van Finland is 338,145 km2,
waarvan 303,815 km2 land is. Dus dit is een vrij groot land.
Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: meestal laag, vlak tot glooiende vlaktes afgewisseld met
meren en lage heuvels. Het laagste punt van Finland is Oostzee
0 m, het hoogste punt Halti (alternatief Haltia, Haltitunturi,
Haltiatunturi ) 1.328 m. En het klimaat is koel gematigd;
potentieel subarctisch maar relatief mild vanwege de matigende
invloed van de Noord-Atlantische stroom, de Oostzee en meer
dan 60.000 meren,.

Inwoners van Finland
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Finland wonen.

Het nummer is: 5,518,371 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Finn 93,4%, Zweed
5,6%, Russisch 0,5%, Ests 0,3%, Romani 0,1%, Sami 0,1%
(2006). Wat zijn de talen in Finland? Fins (officieel) 88,3%,
Zweeds (officieel) 5,3%, Russisch 1,4%, andere 5% (2016 est



.). En de religies: Lutherse 72%, orthodoxe 1,1%, andere
1,6%, niet-gespecificeerd 25,3% (2016 est.). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 42.5 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 81 jaar. Waar wonen
de mensen in Finland? Hier: De overgrote meerderheid van de
mensen is te vinden in het zuiden; de noordelijke
binnengebieden blijven dunbevolkt. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Finland zijn: Helsinki (hoofdstad) 1,18 miljoen
(2015).

Overheid en economie van Finland
De hoofdstad van Finland is Helsinki en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 19 regio's (maakunnat, singular -
maakunta (Fins); landskapen, singular - landskapet (Zweeds));
Aland (Zweeds), Ahvenanmaa (Fins); Etela-Karjala (Fins),
Sodra Karelen (Zweeds) [Zuid-Karelië]; Etela-Pohjanmaa
(Fins), Sodra Osterbotten (Zweeds) [South Ostrobothnia];
Etela-Savo (Fins), Sodra Savolax (Zweeds) [Zuid-Savo];
Kanta-Hame (Fins), Egentliga Tavastland (Zweeds); Kainuu
(Fins), Kajanaland (Zweeds); Keski-Pohjanmaa (Fins),
Mellersta Osterbotten (Zweeds) [Central Ostrobothnia];
Keski-Suomi (Fins), Mellersta Finland (Zweeds) [Midden-
Finland]; Kymenlaakso (Fins), Kymmenedalen (Zweeds);
Lappi (Fins), Lappland (Zweeds); Paijat-Hame (Fins),
Paijanne-Tavastland (Zweeds); Pirkanmaa (Fins), Birkaland
(Zweeds) [Tampere]; Pohjanmaa (Fins), Osterbotten (Zweeds)



[Ostrobothnia]; Pohjois-Karjala (Fins), Norra Karelen
(Zweeds) [Noord-Karelië]; Pohjois-Pohjanmaa (Fins), Norra
Osterbotten (Zweeds) [North Ostrobothnia]; Pohjois-Savo
(Fins), Norra Savolax (Zweeds) [Noord-Savo]; Satakunta
(Fins en Zweeds); Uusimaa (Fins), Nyland (Zweeds)
[Newland]; Varsinais-Suomi (Fins), Egentliga Finland (Zweeds)
[Zuidwest-Finland]. Met betrekking tot de economie van
Finland zijn belangrijke industriële producten metalen en
metalen producten, elektronica, machines en wetenschappelijke
instrumenten, scheepsbouw, pulp en papier, levensmiddelen,
chemicaliën, textiel, kleding. Belangrijke landbouwproducten
zijn Gerst, tarwe, suikerbieten, aardappelen; melkvee; vis. De
belangrijkste exportgoederen zijn elektrische en optische
apparatuur, machines, transportmiddelen, papier en pulp,
chemicaliën, basismetalen; timbe en de belangrijkste
exportpartners zijn Duitsland 13,1%, Zweden 10,6%, VS
7,6%, Nederland 6,7%, Rusland 5,7%, China 5,2%, VK 4,8%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn
voedingsmiddelen, aardolie en aardolieproducten, chemicaliën,
transportmiddelen, ijzer en staal, machines, computers ,
elektronische industrieproducten, textielgaren en stoffen, granen
en de belangrijkste importpartners zijn Duitsland 16,9%,
Zweden 16,1%, Rusland 11,1%, Nederland 8,6% (2016). Hoe
rijk is Finland en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $44,000 (2017 schatting). Dit betekent dat de mensen
hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen dat dit
bruto binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw



wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten van
lokale goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Finland
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Frankrijk

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Frankrijk. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Frankrijk. Maar
laten we beginnen met de vlag van Frankrijk hier:
 

Frankrijk - Overzicht:
Wat moet je weten over Frankrijk? Laten we beginnen met

dit: Frankrijk is tegenwoordig een van de modernste landen ter
wereld en een leider in Europese landen. Het speelt een
invloedrijke mondiale rol als permanent lid van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de NAVO, de G-7,
de G-20, de EU en andere multilaterale organisaties. Frankrijk
sloot zich in 2009 weer aan bij de geïntegreerde militaire
commandostructuur van de NAVO en keerde het besluit van
DE Gaulle in 1966 om de Franse troepen terug te trekken van
de NAVO terug. Sinds 1958 heeft het een hybride
presidentieel-parlementair bestuurssysteem opgezet dat bestand
is tegen de instabiliteiten die in eerdere, meer zuiver
parlementaire administraties werden ervaren. De afgelopen
decennia zijn verzoening en samenwerking met Duitsland van
cruciaal belang gebleken voor de economische integratie van
Europa, inclusief de invoering van een gemeenschappelijke
munt, de euro, in januari 1999. In het begin van de 21e eeuw,

Geografie van Frankrijk



Waar op de wereld is Frankrijk? De
locatie van dit land is West-Europa, grenzend aan de Golf van
Biskaje en het Engelse Kanaal, tussen België en Spanje, ten
zuidoosten van het VK; grenzend aan de Middellandse Zee,
tussen Italië en Spanje. Het totale gebied van Frankrijk is
643,801 km2; 551,500 km2 (metropolitan France), waarvan
640,427 km2; 549,970 km2 (metropolitan France) land is. Dus
dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: meestal vlakke vlaktes of zacht
glooiende heuvels in het noorden en westen; rest is bergachtig,
vooral de Pyreneeën in het zuiden, de Alpen in het oosten. Het
laagste punt van Frankrijk is rivier de Rhône delta -2 m, het
hoogste punt Mont Blanc 4.810 m. En het klimaat is over het
algemeen koele winters en milde zomers, maar zachte winters
en hete zomers langs de Middellandse Zee; zo nu en dan sterke,
koude, droge noord-tot-noordwestelijke wind, bekend als
mistral,.

Inwoners van Frankrijk
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Frankrijk

wonen. Het nummer is: 67,106,161. Er wonen dus vrij veel



mensen hier. Wie woont hier? Keltisch en Latijns met
Teutoonse, Slavische, Noord-Afrikaanse, Indochinese,
Baskische minderheden. Wat zijn de talen in Frankrijk? Frans
(officieel) 100%, dalende regionale dialecten en talen
(Provençaals, Bretons, Elzassisch, Corsicaans, Catalaans,
Baskisch, Vlaams, Occitaans, Picard). En de religies: Christen
(overweldigend Rooms-katholiek) 63-66%, moslim 7-9%,
Boeddhist 0.5-0.75%, Joodse 0.5-0.75%, overig 0,5-1,0%,
geen 23-28%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 41.4 jaar.
We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus
de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is
jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit:
81.9 jaar. Waar wonen de mensen in Frankrijk? Hier: een groot
deel van de bevolking is geconcentreerd in het noorden en
zuidoosten; hoewel er veel stedelijke agglomeraties zijn door
het hele land, is Parijs verreweg de grootste stad, met Lyon een
verre tweede. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Frankrijk zijn: Parijs (hoofdstad) 10.843 miljoen; Lyon 1,609
miljoen; Marseille-Aix-en-Provence 1.605 miljoen; Lille 1.027
miljoen; Nice-Cannes 967.000; Toulouse 938.000 (2015).

Overheid en economie van Frankrijk
De hoofdstad van Frankrijk is Parijs en het overheidstype

Semi-presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 18 regio's (regio's, enkelvoud -
regio); Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte
(Bourgogne-Vrij Provincie), Bretagne (Bretagne), Centre-Val
de Loire (Centre-Loire-vallei), Corse (Corsica), Grand Est
(Grand East), Guadeloupe, Guyane (Frans-Guyana), Hauts-de-



France (Haute-France), Ile-de-France, Martinique, Mayotte,
Normandie (Normandië), Nouvelle-Aquitaine (Nieuw-
Aquitaine), Occitanie (Occitanië), Pays de la Loire (Lands van
de Loire), Provence-Alpes-Côte d'Azur, Réunion. Met
betrekking tot de economie van Frankrijk zijn belangrijke
industriële producten machines, chemicaliën, auto's, metallurgie,
vliegtuigen, elektronica; textiel, voedselverwerking; toerisme.
Belangrijke landbouwproducten zijn Tarwe, granen,
suikerbieten, aardappelen, wijndruiven; rundvlees,
zuivelproducten; vis. De belangrijkste exportgoederen zijn
machines en transportmiddelen, vliegtuigen, plastics,
chemicaliën, farmaceutische producten, ijzer en staal, dranken
en de belangrijkste exportpartners zijn Duitsland 16%, Spanje
7,6%, VS 7,3%, Italië 7,2%, VK 7%, België 6,8% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines en uitrusting,
voertuigen, ruwe olie, vliegtuigen, plastics, chemicaliën en de
belangrijkste importpartners zijn Duitsland 19,3%, België
10,6%, Nederland 7,9%, Italië 7,8%, Spanje 7%, VS 5,8%,
China 5,1%, VK 4,2% (2016 ). Hoe rijk is Frankrijk en hoe
rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het
BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $43,600 (2017
schatting). Dit betekent dat de mensen hier gemiddeld rijk zijn.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 14% (2013 schatting).

Kaart van Frankrijk



 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Frans-Polynesië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Frans-Polynesië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Frans-Polynesië.
Maar laten we beginnen met de vlag van Frans-Polynesië hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Frans-Polynesië - Overzicht:
Wat moet je weten over Frans-Polynesië? Laten we

beginnen met dit: De Fransen annexeerden verschillende
Polynesische eilandengroepen in de 19e eeuw. In september
1995 wakkerde Frankrijk wijdverspreide protesten aan door
het nucleaire testen op het Mururoa-atol te hervatten na een
moratorium van drie jaar. De tests werden in januari 1996
stopgezet. De afgelopen jaren is de autonomie van Frans
Polynesië aanzienlijk uitgebreid.

Geografie van Frans-Polynesië

Waar op de wereld is Frans-
Polynesië? De locatie van dit land is Oceanië, vijf archipels
(Archipel des Tuamotu, Iles Gambier, Iles Marquises, Iles
Tubuai, Society Islands) in de Zuidelijke Stille Oceaan ongeveer
halverwege tussen Zuid-Amerika en Australië. Het totale gebied
van Frans-Polynesië is 4,167 km2 (118 islands and atolls; 67
are inhabited), waarvan 3,827 km2 land is. Dus dit is een vrij
klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: mengsel van ruige hoge eilanden en lage
eilanden met riffen. Het laagste punt van Frans-Polynesië is
Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt Mont Orohena 2.241 m.
En het klimaat is tropisch, maar gematigd.



Inwoners van Frans-Polynesië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Frans-Polynesië

wonen. Het nummer is: 287,881 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Polynesische 78%,
Chinees 12%, lokaal Frans 6%, grootstedelijk Frans 4%. Wat
zijn de talen in Frans-Polynesië? Frans (officieel) 70%,
Polynesisch (officieel) 28,2%, andere 1,8% (2012 est.). En de
religies: Protestant 54%, rooms-katholiek 30%, andere 10%,
geen religie 6%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 31.9 jaar.
We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus
de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is
jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit:
77.4 jaar. Waar wonen de mensen in Frans-Polynesië? Hier: De
meerderheid van de bevolking leeft op de
Genootschapseilanden, een van de vijf eilandengroepen met het
dichtstbevolkte eiland - Tahiti - met ongeveer 70% van de
bevolking van de natie. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Frans-Polynesië zijn: Papeete (kapitaal) 133.000 (2014 ).

Overheid en economie van Frans-Polynesië
De hoofdstad van Frans-Polynesië is Papeete (gelegen op

Tahiti) en het overheidstype Parlementaire democratie
(vergadering van Frans-Polynesië); een overzeese collectiviteit
van Frankrijk. Laten we eens kijken naar de administratieve
afdelingen - 5 administratieve onderverdelingen
(onderafdelingen administraties, enkelvoud - administratieve
onderafdeling): Iles Australes (Austral Islands), Iles du Vent
(Windward Islands), Iles Marquises (Marquesas Eilanden), Iles



Sous-le-Vent (Leeward-eilanden), Iles Tuamotu-Gambier;
opmerking - de Benedenwindse Eilanden en de Bovenwinden
vormen samen de Genootschapseilanden (Iles de la Societe).
Met betrekking tot de economie van Frans-Polynesië zijn
belangrijke industriële producten toerisme, parels, agrarische
verwerking, handwerk, fosfaten. Belangrijke
landbouwproducten zijn kokosnoten, vanille, groenten, fruit,
koffie; pluimvee, rundvlees, zuivelproducten; vis. De
belangrijkste exportgoederen zijn gekweekte parels,
kokosproducten, paarlemoer, vanille, haaienvlees en de
belangrijkste exportpartners zijn Japan 22,2%, Hongkong
21,7%, Kirgizië 16,8%, Frankrijk 13,3%, VS 12,6% (2016).
De belangrijkste importgoederen zijn brandstoffen,
voedingsmiddelen, machines en uitrusting en de belangrijkste
importpartners zijn Frankrijk 28,5%, Zuid-Korea 10,7%, VS
9%, NZ 7,8%, China 7,2%, Singapore 5,9% (2016). Hoe rijk
is Frans-Polynesië en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $17,000 (2015 schatting). Dit is best goed. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
19.7% (2009 schatting).

Kaart van Frans-Polynesië
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Gabon

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Gabon. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Gabon. Maar
laten we beginnen met de vlag van Gabon hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Gabon - Overzicht:
Wat moet je weten over Gabon? Laten we beginnen met

dit: Na, onafhankelijk van Frankrijk in 1960, domineerde El
Hadj Omar Bongo Ondimba - een van de langst regerende
staatshoofden in de wereld - het politieke toneel van het land
gedurende vier decennia (1967-2009). President Bongo
introduceerde begin jaren negentig een nominaal
meerpartijenstelsel en een nieuwe grondwet. Door
beschuldigingen van verkiezingsfraude tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in december 2002 en de
presidentsverkiezingen in 2005 zijn echter de zwakke punten
van formele politieke structuren in Gabon aan het licht
gekomen. Na de dood van president Bongo in 2009 bracht een
nieuwe verkiezing zijn zoon, Ali Bongo Ondimba, aan de macht.
Ondanks de beperkte politieke omstandigheden hebben de
kleine bevolking van Gabon, de overvloedige natuurlijke
hulpbronnen en de aanzienlijke buitenlandse steun ertoe
bijgedragen dat het een van de stabielere Afrikaanse landen is
geworden. De omstreden herverkiezing van president Ali
Bongo Ondimba in augustus 2016 leidde tot ongekende
protesten van de oppositie die resulteerden in de verbranding
van het parlementsgebouw. De verkiezing werd door de
oppositie betwist nadat frauduleuze resultaten werden
gemarkeerd door internationale verkiezingswaarnemers. Het
Constitutionele Hof van Gabon heeft de verkiezingsuitslagen



herzien, maar in het voordeel van president Bongo geoordeeld,
zijn winst bevestigd en zijn mandaat verlengd tot 2023.

Geografie van Gabon

Waar op de wereld is Gabon? De
locatie van dit land is Centraal-Afrika, grenzend aan de
Atlantische Oceaan aan de evenaar, tussen de Republiek
Congo en Equatoriaal Guinee. Het totale gebied van Gabon is
267,667 km2, waarvan 257,667 km2 land is. Dus dit is een vrij
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: smalle kustvlakte; heuvelachtig binnenland;
savanne in oost en zuid. Het laagste punt van Gabon is
Atlantische Oceaan 0 m, het hoogste punt Mont Iboundji 1.575
m. En het klimaat is tropisch; altijd warme, vochtige.

Inwoners van Gabon
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Gabon wonen.

Het nummer is: 1,772,255. Dus niet zoveel mensen wonen hier.
Wie woont hier? Bantu-stammen, waaronder vier grote tribale
groeperingen (Fang, Bapounou, Nzebi, Obamba); andere
Afrikanen en Europeanen, 154.000, waarvan 10.700 Franse en
11.000 personen met dubbele nationaliteit. Wat zijn de talen in
Gabon? Frans (officieel), Fang, Myene, Nzebi, Bapounou /



Eschira, Bandjabi. En de religies: Rooms-katholiek 42,3%,
Protestant 12,3%, andere christenen 27,4%, moslim 9,8%,
animist 0,6%, andere 0,5%, geen / geen antwoord 7,1% (2012
est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 18.6 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 52.1
jaar. Waar wonen de mensen in Gabon? Hier: de relatief kleine
populatie is verspreid over het hele land; het grootste stedelijke
centrum is de hoofdstad van Libreville, gelegen langs de
Atlantische kust in het noordwesten. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Gabon zijn: Libreville (hoofdstad) 707.000
(2015).

Overheid en economie van Gabon
De hoofdstad van Gabon is Libreville en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 9 provincies; Estuaire, Haut-
Ogooue, Moyen-Ogooue, Ngounie, Nyanga, Ogooue-Ivindo,
Ogooue-Lolo, Ogooue-Maritime, Woleu-Ntem. Met
betrekking tot de economie van Gabon zijn belangrijke
industriële producten extractie en raffinage van visolie ;
mangaan, goud; chemicaliën, scheepsreparatie, voedsel en
dranken, textiel, hout en multiplex, cement. Belangrijke
landbouwproducten zijn Cacao, koffie, suiker, palmolie, rubber;
vee; okoume (een tropisch naaldhout);. De belangrijkste
exportgoederen zijn ruwe olie, hout, mangaan, uranium en de
belangrijkste exportpartners zijn VS 45,7%, China 14,6%,
Zuid-Korea 6,6%, Ierland 5,5%, Italië 5,1 % (2016). De



belangrijkste importgoederen zijn machines en uitrusting,
voedingsmiddelen, chemicaliën, bouwmaterialen en de
belangrijkste importpartners zijn Frankrijk 24,7%, België
14,7%, China 12,8%, Australië 6,7% (2016). Hoe rijk is
Gabon en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$19,300 (2017 schatting). Dit is best goed. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
34.3% (2015 schatting).

Kaart van Gabon
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Gambia

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Gambia. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Gambia. Maar
laten we beginnen met de vlag van Gambia hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Gambia - Overzicht:
Wat moet je weten over Gambia? Laten we beginnen met

dit: Gambia kreeg zijn onafhankelijkheid van het Verenigd
Koninkrijk in 1965. Geografisch omringd door Senegal,
vormde het een kortstondige Confederatie van Senegambia
tussen 1982 en 1989. In 1991 ondertekenden de twee naties
een vriendschaps- en samenwerkingsverdrag, maar sindsdien
zijn de spanningen af en toe oplaaien . Yahya Jammeh leidde in
1994 een militaire coup die de president ten val bracht en
politieke activiteiten verbood. Een nieuwe grondwet en
presidentsverkiezingen in 1996, gevolgd door parlementaire
stembiljetten in 1997, voltooiden een nominale terugkeer naar
het burgerbestuur. Jammeh werd verkozen tot president in alle
volgende verkiezingen, waaronder het meest recent eind 2011.
Na 22 jaar van steeds autoritairder bewind, werd president
Jammeh verslagen in vrije en eerlijke verkiezingen in december
2016. Wegens het slechte mensenrechtenrecord van The
Gambia onder Jammeh, internationale ontwikkelingspartners
hadden afstand genomen en de hulp aan het land aanzienlijk
verminderd. Deze kanalen kunnen heropenen onder het beheer
van de president

Geografie van Gambia



Waar op de wereld is Gambia? De
locatie van dit land is West-Afrika, grenzend aan de Noord-
Atlantische Oceaan en Senegal. Het totale gebied van Gambia
is 11,300 km2, waarvan 10,120 km2 land is. Dus dit is een vrij
klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: overstromingsvlakte van de Gambia Rivier
geflankeerd door enkele lage heuvels. Het laagste punt van
Gambia is Atlantische Oceaan 0 m, het hoogste punt naamloze
hoogte 53 m. En het klimaat is tropisch; warm, regenseizoen
(juni tot november); koeler, droog seizoen (november tot mei).

Inwoners van Gambia
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Gambia wonen.

Het nummer is: 2,051,363 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Mandinka / Jahanka 34%,
Fulani / Tukulur / Lorobo 22,4%, Wolof 12,6%, Jola /
Karoninka 10,7%, Serahuleh 6,6%, Serer 3,2%, Manjago
2,1%, Bambara 1%, Creoolse / Aku Marabout 0,7%, andere
0,9% , niet-Gambiaans 5,2%, geen antwoord 0,6% (2013
est.). Wat zijn de talen in Gambia? Engels (officieel), Mandinka,
Wolof, Fula, andere inheemse volkstaal. En de religies: moslim
95,7%, christen 4,2%, geen 0,1%, geen reactie 0,1% (2013



est. ). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 21 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 65.1 jaar. Waar
wonen de mensen in Gambia? Hier: Nederzettingen verspreid
langs de Gambia-rivier; de grootste gemeenschappen,
waaronder de hoofdstad van Banjul, en de grootste stad van
het land, Serekunda, zijn te vinden aan de monding van de rivier
de Gambia langs de Atlantische kust. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Gambia zijn: Banjul (hoofdstad)
504.000 (2015).

Overheid en economie van Gambia
De hoofdstad van Gambia is Banjul en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 5 regio's, 1 stad en 1 gemeente;
Banjul, Central River, Kanifing, Lower River, North Bank,
Upper River, West Coast. Met betrekking tot de economie van
Gambia zijn belangrijke industriële producten pinda's, vis,
huiden, toerisme, dranken, assemblage van landbouwmachines,
houtbewerking, metaalbewerking, kleding. Belangrijke
landbouwproducten zijn Rijst, gierst, sorghum, pinda's, maïs,
sesam, cassave (maniok, tapioca), palmpitten; rundvee,
schapen, geiten. De belangrijkste exportgoederen zijn
pindaproducten, vis, katoenlatex, palmpitten en de belangrijkste
exportpartners zijn Mali 36,3%, Guinea 24,5%, Senegal
12,3%, China 11,7%, Guinee-Bissau 5,8% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn voedingsmiddelen,
fabrikanten, brandstof, machines en transportmiddelen en de



belangrijkste importpartners zijn Cote dIvoire 13%, Brazilië
12,3%, China 11%, België 8,6%, India 5,7%, Spanje 4,7%,
Senegal 4,6% (2016). Hoe rijk is Gambia en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $1,700 (2017 schatting). Dit is
een zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 48.4% (2010 schatting).

Kaart van Gambia
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Georgië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Georgië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Georgië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Georgië hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Georgië - Overzicht:
Wat moet je weten over Georgië? Laten we beginnen met

dit: De regio van het huidige Georgië bevatte de oude
koninkrijken van Colchis en Kartli-Iberia. Het gebied kwam
onder Romeinse invloed in de eerste eeuwen na Christus, en het
christendom werd de staatsgodsdienst in de 330s. Overheersing
door Perzen, Arabieren en Turken werd gevolgd door een
Georgische gouden eeuw (11e-13e eeuw) die werd afgebroken
door de Mongoolse invasie van 1236. Vervolgens streden de
Ottomaanse en Perzische rijken om invloed in de regio. Georgië
werd in de 19e eeuw opgenomen in het Russische rijk.
Onafhankelijk gedurende drie jaar (1918-1921) na de
Russische revolutie, werd het met geweld opgenomen in de
USSR in 1921 en herwon zijn onafhankelijkheid toen de
Sovjetunie in 1991 ontbond. Ondersteunende publieke
ontevredenheid over ongebreidelde corruptie en ineffectieve
overheidsdiensten, gevolgd door een poging van de zittende
Georgische regering om parlementsverkiezingen in november
2003 te manipuleren, raakte protesten aan die leidden tot het
ontslag van Eduard Shevardnadze, president sinds 1995. In de
nasleep van die volksbeweging, die bekend werd als de
"rozenrevolutie" , "nieuwe verkiezingen in het begin van 2004
vaardigden Mikheil Saakashvili samen met zijn United National
Movement (UNM) partij aan de macht. In de jaren na de
onafhankelijkheid is vooruitgang geboekt met



markthervormingen en democratisering, maar deze vooruitgang
is bemoeilijkt door de Russische hulp en steun aan de
separatistische regio's Abchazië en Zuid-Ossetië. Periodieke
opflakkeringen in spanning en geweld mondden uit in een
vijfdaags conflict in augustus 2008 tussen Rusland en Georgië,
inclusief de invasie van grote delen van het onbetwiste
Georgische territorium. Russische troepen beloofden terug te
trekken uit het meeste bezette Georgische grondgebied, maar
eind augustus 2008 erkende Rusland unilateraal de
onafhankelijkheid van Abchazië en Zuid-Ossetië, en Russische
strijdkrachten bleven in die regio's. Miljardair filantroop Bidzina
Ivanishvili's onverwachte intrede in de politiek in oktober 2011
bracht de verdeelde oppositie samen onder zijn Georgische
Dream-coalitie, die een meerderheid van de zetels won in de
parlementsverkiezingen van oktober 2012 en UNM van de
macht verwijderde. Saakasjvili, die een nederlaag leed, noemde
Ivanishvili als premier en liet Georgian Dream toe een nieuwe
regering te stichten. Giorgi Margvelashvili werd op 17
november 2013 als president ingewijd en beëindigde een
spannend jaar van machtsdeling tussen Saakashvili en
Ivanishvili. Ivanishvili nam vrijwillig ontslag na de presidentiële
opvolging, en de wetgevende macht van Georgië op 20
november 2013 bevestigde Irakli Garibashvili als zijn vervanger.
Garibashvili werd in december 2015 vervangen door Giorgi
Kvirikashvili. Kvirikashvili bleef premier na het succes van
Georgian Dream in de parlementsverkiezingen van oktober
2016, waar de partij een constitutionele meerderheid won.
Deze veranderingen in leiderschap vertegenwoordigen unieke



voorbeelden van een voormalige Sovjetstaat die opkwam om
democratische en vreedzame machtsovergangen van de
overheid te leiden. Populaire en overheidssteun voor integratie
met het Westen is hoog in Georgië. Toetreden tot de EU en de
NAVO behoren tot de belangrijkste doelstellingen van het
buitenlands beleid van het land. Kvirikashvili bleef premier na
het succes van Georgian Dream in de parlementsverkiezingen
van oktober 2016, waar de partij een constitutionele
meerderheid won. Deze veranderingen in leiderschap
vertegenwoordigen unieke voorbeelden van een voormalige
Sovjetstaat die opkwam om democratische en vreedzame
machtsovergangen van de overheid te leiden. Populaire en
overheidssteun voor integratie met het Westen is hoog in
Georgië. Toetreden tot de EU en de NAVO behoren tot de
belangrijkste doelstellingen van het buitenlands beleid van het
land. Kvirikashvili bleef premier na het succes van Georgian
Dream in de parlementsverkiezingen van oktober 2016, waar
de partij een constitutionele meerderheid won. Deze
veranderingen in leiderschap vertegenwoordigen unieke
voorbeelden van een voormalige Sovjetstaat die opkwam om
democratische en vreedzame machtsovergangen van de
overheid te leiden. Populaire en overheidssteun voor integratie
met het Westen is hoog in Georgië. Toetreden tot de EU en de
NAVO behoren tot de belangrijkste doelstellingen van het
buitenlands beleid van het land.

Geografie van Georgië



Waar op de wereld is Georgië? De
locatie van dit land is Zuidwest-Azië, grenzend aan de Zwarte
Zee, tussen Turkije en Rusland, met een stukje land ten noorden
van de Kaukasus dat zich uitstrekt tot in Europa; nota - Georgië
beschouwt zichzelf als een deel van Europa; geopolitiek kan het
worden ingedeeld als zijnde binnen Europa, het Midden-Oosten
of beide. Het totale gebied van Georgië is 69,700 km2,
waarvan 69,700 km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: grotendeels bergachtig met de Grote Kaukasus in het
noorden en de Kleine Kaukasus in het zuiden; Kolkhet'is
Dablobi (Kolkhida Lowland) opent naar de Zwarte Zee in het
westen; Mtkvari-stroomgebied in het oosten; vruchtbare
bodems in riviervallei uiterwaarden en uitlopers van Kolkhida
Laagland. Het laagste punt van Georgië is Zwarte Zee 0 m, het
hoogste punt Mt'a Shkhara 5.193 m. En het klimaat is warm en
aangenaam; Middellandse Zee-achtig aan de kust van de
Zwarte Zee,.

Inwoners van Georgië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Georgië wonen.

Het nummer is: 4,926,330 (7/2017 schatting). Dit is dus geen



erg grote populatie. Wie woont hier? Georgische 86,8%, Azeri
6,3%, Armeense 4,5%, andere 2,3% (inclusief Russisch,
Ossetisch, Yazidi, Oekraïens, Kist, Grieks) (2014 est.). Wat
zijn de talen in Georgië? Georgisch (officieel) 87,6%, Azeri
6,2%, Armeens 3,9%, Russisch 1,2%, andere 1%. En de
religies: orthodox (officieel) 83,4%, moslim 10,7%, Armeens
apostolisch 2,9%, andere 1,2% (inclusief Katholiek, Jehova's
Getuige, Yazidi, Protestants, Joods), geen 0,5%, niet-
gespecificeerd / geen antwoord 1,2% (2014 est.). Hoe oud zijn
de mensen gemiddeld? 38.1 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 76.4 jaar. Waar
wonen de mensen in Georgië? Hier: Nederzetting valt nauw
samen met de centrale vallei, met de nadruk op de hoofdstad
van Tbilisi in het oosten; kleinere stedelijke agglomeraties aan
de kust van de Zwarte Zee, met Bat'umi als de grootste. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Georgië zijn: Tbilisi
(hoofdstad) 1,147 miljoen (2015).

Overheid en economie van Georgië
De hoofdstad van Georgië is Tbilisi en het overheidstype

semi-presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 9-regio's (mkharebi, singular -
mkhare), 1 stad (kalaki) en 2 autonome republieken (avtomnoy
respubliki, singular - avtom respublika). Met betrekking tot de
economie van Georgië zijn belangrijke industriële producten
staal, gereedschapswerktuigen, elektrische apparaten,
mijnbouw (mangaan, koper, goud), chemicaliën, houtproducten,



wijn. Belangrijke landbouwproducten zijn Citrus, druiven, thee,
hazelnoten, groenten; vee. De belangrijkste exportgoederen zijn
voertuigen, ferrolegeringen, kunstmest, noten, schroot, goud,
kopererts en de belangrijkste exportpartners zijn Rusland 9.8
%, Turkije 8,2%, China 8,1%, Bulgarije 7,3%, Azerbeidzjan
7,3%, Armenië 7,2%, Duitsland 4,1% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn brandstoffen, voertuigen, machines en
onderdelen, graan en andere voedingsmiddelen, farmaceutische
producten en de belangrijkste importpartners zijn Canada
18,6%, Turkije 14%, Rusland 7%, Ierland 6,5%, China 5,7%,
Azerbeidzjan 5,1%, Duitsland 4,4%, Oekraïne 4,3% (2016).
Hoe rijk is Georgië en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $10,600 (2017 schatting). Dit is best goed. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
9.2% (2010 schatting).

Kaart van Georgië
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Duitsland

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Duitsland. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Duitsland. Maar
laten we beginnen met de vlag van Duitsland hier:
 

Duitsland - Overzicht:
Wat moet je weten over Duitsland? Laten we beginnen met

dit: Als Europa's grootste economie en op één na meest
bevolkte natie (na Rusland), is Duitsland een belangrijk lid van
de economische, politieke en verdedigingsorganisaties van het
continent. Europese machtsstrijd ondergedompeld Duitsland in
twee verwoestende wereldoorlogen in de eerste helft van de

http://mapsguides.com/


20e eeuw en verliet het land bezet door de zegevierende
geallieerde machten van de VS, het VK, Frankrijk en de
Sovjet-Unie in 1945. Met de komst van de Koude Oorlog ,
twee Duitse staten werden gevormd in 1949: de West-Duitse
Bondsrepubliek (BRD) en de Oost-Duitse Democratische
Republiek (DDR). De democratische FRG verankerde zich in
belangrijke westerse economische en veiligheidsorganisaties, de
EG, die de EU en de NAVO werd, terwijl de communistische
DDR aan de frontlinie stond van het door de Sovjetmacht
geleide Warschaupact. De neergang van de USSR en het einde
van de Koude Oorlog zorgden voor Duitse hereniging in 1990.
Sindsdien heeft Duitsland aanzienlijke middelen besteed om de
oostelijke productiviteit en lonen naar westerse maatstaven te
brengen. In januari 1999 introduceerden Duitsland en 10
andere EU-landen een gemeenschappelijke Europese
wisselkoers, de euro.

Geografie van Duitsland

Waar op de wereld is Duitsland? De
locatie van dit land is Midden-Europa, grenzend aan de
Oostzee en de Noordzee, tussen Nederland en Polen, ten
zuiden van Denemarken. Het totale gebied van Duitsland is



357,022 km2, waarvan 348,672 km2 land is. Dus dit is een vrij
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: laaglanden in het noorden, hooglanden in het
centrum, Beierse Alpen in het zuiden. Het laagste punt van
Duitsland is Neuendorf bei Wilster -3.5 m, het hoogste punt
Zugspitze 2.963 m. En het klimaat is gematigd en zee; koele,
bewolkte, natte winters en zomers; af en toe warme berg
(foehn) wind.

Inwoners van Duitsland
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Duitsland

wonen. Het nummer is: 80,594,017 (7/2017 schatting). Dus dit
land is een van de meest bevolkte in de wereld. Wie woont
hier? Duits 91,5%, Turks 2,4%, andere 6,1% (grotendeels
samengesteld uit Pools, Italiaans, Roemeens, Syrisch en
Grieks). Wat zijn de talen in Duitsland? Duits (officieel). En de
religies: rooms-katholiek 29%, protestant 27%, moslim 4,4%,
orthodox christen 1,9%, andere 1,7%, geen of leden van niet-
geregistreerde religieuzen groepen 36% (2015 est.). Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 47.1 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 80.8 jaar. Waar
wonen de mensen in Duitsland? Hier: meest bevolkte land van
Europa; een vrij gelijkmatige verdeling in het grootste deel van
het land, met stedelijke gebieden die grotere en dichtere
bevolkingen aantrekken, vooral in het meest westelijke deel van
de industriële staat Noordrijn-Westfalen,. De belangrijkste



stedelijke gebieden van Duitsland zijn: Berlijn (hoofdstad) 3,563
miljoen; Hamburg 1,831 miljoen; München 1,438 miljoen;
Keulen 1.037 miljoen (2015).

Overheid en economie van Duitsland
De hoofdstad van Duitsland is Berlijn en het overheidstype

Federale parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 16 staten (Laender, singular -
Land); Baden-Wuerttemberg, Bayern (Beieren), Berlijn,
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen (Hessen),
Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Voorpommeren),
Niedersachsen (Nedersaksen), Nordrhein-Westfalen (Noord-
Rijnland-Westfalen), Rheinland- Pfalz (Rijnland-Palts),
Saarland, Sachsen (Saksen), Sachsen-Anhalt (Saksen-Anhalt),
Sleeswijk-Holstein, Thüeringen (Thüringen); opmerking -
Bayern, Sachsen en Thueringen verwijzen naar zichzelf als vrije
staten (Freistaaten, enkelvoud - Freistaat), terwijl Hamburg er
trots op is een Vrije en Hanzestad te zijn (Freie und
Hansestadt). Met betrekking tot de economie van Duitsland zijn
belangrijke industriële producten tot 's werelds grootste en
meest technologisch geavanceerde producenten van ijzer, staal,
kolen, cement, chemicaliën, machines, voertuigen,
gereedschapswerktuigen, elektronica, auto's, voedsel en
dranken, scheepsbouw, textiel. Belangrijke landbouwproducten
zijn aardappelen, tarwe, gerst, suikerbieten, fruit, kool;
melkproducten; runderen, varkens en pluimvee behoren. De
belangrijkste exportgoederen zijn motorvoertuigen, machines,
chemicaliën, computer- en elektronische producten, elektrische
apparatuur, farmaceutische producten, metalen,



transportmiddelen, levensmiddelen, textiel, rubber en plastic
producten en de belangrijkste exportpartners zijn VS 8,9%,
Frankrijk 8,4%, VK 7,1%, Nederland 6,5%, China 6,4%,
Italië 5,1%, Oostenrijk 5%, Polen 4,5%, Zwitserland 4,2%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn machines,
gegevensverwerkende apparatuur, voertuigen, chemicaliën, olie
en gas, metalen, elektrische apparatuur, geneesmiddelen,
levensmiddelen, landbouwproducten en de belangrijkste
importpartners zijn Nederland 13,3%, China 7,3%, Frankrijk
7,3%, België 6,1%, Italië 5,5%, Polen 5,2%, Tsjechisch
Republiek 4,7%, VS 4,6%, Zwitserland 4,4%, Oostenrijk
4,4%, VK 4,1% (2016). Hoe rijk is Duitsland en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $50,200 (2017 schatting). Dit
betekent dat de mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
16.7% (2015 schatting).

Kaart van Duitsland
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Ghana

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Ghana. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Ghana. Maar
laten we beginnen met de vlag van Ghana hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Ghana - Overzicht:
Wat moet je weten over Ghana? Laten we beginnen met dit:

Gevormd uit de fusie van de Britse kolonie van de Gold Coast
en het Togoland-vertrouwenterrein, werd Ghana in 1957 het
eerste Sub-Sahara-land in koloniaal Afrika dat onafhankelijk
werd. Ghana doorstond een reeks staatsgrepen voordat Lt.
Jerry Rawlings in 1981 de macht overnam en politieke partijen
verbood. Na goedkeuring van een nieuwe grondwet en herstel
van de meerpartijenpolitiek in 1992, won Rawlings
presidentsverkiezingen in 1992 en 1996, maar werd
grondwettelijk verhinderd om voor een derde termijn te lopen in
2000. John Kufuor van de oppositie New Patriotic Party
(NPP) volgde hem op en werd herkozen in 2004. John Atta
Mills van het Nationaal Democratisch Congres won de
presidentsverkiezingen van 2008 en nam het over als
staatshoofd, maar hij stierf in juli 2012 en werd grondwettelijk
opgevolgd door zijn vice-president, John Dramani Mahama, die
vervolgens de presidentsverkiezingen van december 2012 won.
In 2016 versloeg Nana Addo Dankwa Akufo-addo van de
kerncentrale Mahama, de derde keer dat het presidentschap
van Ghana sinds de terugkeer naar de democratie van partij is
veranderd.

Geografie van Ghana



Waar op de wereld is Ghana? De
locatie van dit land is West-Afrika, grenzend aan de Golf van
Guinee, tussen Ivoorkust en Togo. Het totale gebied van Ghana
is 238,533 km2, waarvan 227,533 km2 land is. Dus dit is een
vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: meestal laagvlaktes met ontleed
plateau in zuid-centraal gebied. Het laagste punt van Ghana is
Atlantische Oceaan 0 m, het hoogste punt berg Afadjato 885
m. En het klimaat is tropisch; warm en relatief droog langs de
zuidoostkust; warm en vochtig in het zuidwesten; warm en
droog in het noorden.

Inwoners van Ghana
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Ghana wonen.

Het nummer is: 27,499,924. Er wonen dus vrij veel mensen
hier. Wie woont hier? Akan 47,5%, Mole-Dagbon 16,6%, Ooi
13,9%, Ga-Dangme 7,4%, Gurma 5,7%, Guan 3,7%, Grusi
2,5%, Mande 1,1%, andere 1,4% (2010 est.). Wat zijn de
talen in Ghana? Asante 16%, Owe 14 %, Fante 11,6%, Boron
(Brong) 4,9%, Dagomba 4,4%, Dangme 4,2%, Dagarte
(Dagaba) 3,9%, Kokomba 3,5%, Akyem 3,2%, Ga 3,1%,
andere 31,2%. En de religies: Christian 71,2% (Pentecostal /



Charismatic 28,3%, protestant 18,4%, katholiek 13,1%,
andere 11,4%), moslim 17,6%, traditioneel 5,2%, andere
0,8%, geen 5,2% (est van 2010). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 21.1 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 67 jaar. Waar wonen de mensen in
Ghana? Hier: Bevolking is geconcentreerd in de zuidelijke helft
van het land, met de hoogste concentraties op of nabij de
Atlantische kust. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Ghana zijn: Kumasi 2,599 miljoen; Accra (hoofdstad) 2.277
miljoen (2015).

Overheid en economie van Ghana
De hoofdstad van Ghana is Accra en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 10 regio's; Ashanti, Brong-Ahafo,
Centraal, Oostelijk, Groter Accra, Noordelijk, Upper East,
Upper West, Volta, westelijk. Met betrekking tot de economie
van Ghana zijn belangrijke industriële producten mining,
lumbering, light manufacturing, aluminium smelten,
voedselverwerking, cement, kleine commerciële scheepsbouw,
aardolie. Belangrijke landbouwproducten zijn cacao, rijst,
cassave (maniok, tapioca), pinda's, maïs, sheaboompitten,
bananen; timbe. De belangrijkste exportgoederen zijn olie,
goud, cacao, hout, tonijn, bauxiet, aluminium, mangaanerts,
diamanten, tuinbouwproducten en de belangrijkste
exportpartners zijn Zwitserland 17,6%, India 14,7%, VAE
13,4%, China 8,9%, Vietnam 5,2%, Nederland 4,2%, Burkina



Faso 4% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
kapitaalgoederen, geraffineerde aardolie, voedingsmiddelen en
de belangrijkste importpartners zijn China 17,3%, VK 9,7%,
VS 7,7%, België 5,1%, India 4,6% (2016). Hoe rijk is Ghana
en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is
hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $4,600 (2017
schatting). Dit is een zeer laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
24.2% (2013 schatting).

Kaart van Ghana
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Gibraltar

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Gibraltar. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Gibraltar. Maar
laten we beginnen met de vlag van Gibraltar hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Gibraltar - Overzicht:
Wat moet je weten over Gibraltar? Laten we beginnen met

dit: Strategisch belangrijk, Gibraltar werd met tegenzin
afgestaan aan Groot-Brittannië door Spanje in het Verdrag van
Utrecht van 1713; het Britse garnizoen werd formeel tot kolonie
verklaard in 1830. Bij een referendum in 1967 stemden de
Gibraltarieden overweldigend om een Britse afhankelijkheid te
blijven. De daaropvolgende toekenning van autonomie in 1969
door het VK leidde Spanje ertoe de grens te sluiten en alle
communicatieverbindingen te verbreken. Tussen 1997 en 2002
hebben het VK en Spanje een aantal gesprekken gevoerd over
het instellen van tijdelijke gezamenlijke soevereiniteit over
Gibraltar. In reactie op deze besprekingen heeft de regering van
Gibraltar eind 2002 een referendum gehouden waarin de
meerderheid van de burgers overwegend heeft gestemd tegen
een eventuele verdeling van de soevereiniteit met Spanje. Sinds
eind 2004 hebben Spanje, het VK en Gibraltar tripartiete
gesprekken gevoerd met als doel gezamenlijk problemen op te
lossen die de lokale bevolking treffen, en er wordt
verdergewerkt aan samenwerkingsovereenkomsten op
gebieden zoals belastingen en financiële diensten; communicatie
en maritieme beveiliging; beleids-, juridische en douanediensten;
milieubescherming; en onderwijs en visumdiensten. In 2007 trad
een nieuwe niet-koloniale grondwet in werking en het Europese
Gerecht van eerste aanleg erkende Gibraltar's recht om zijn
eigen belastingstelsel in december 2008 te regelen. Het VK



blijft verantwoordelijk voor defensie, buitenlandse
betrekkingen, interne veiligheid en financiële stabiliteit. Spanje
en het Verenigd Koninkrijk blijven over het grondgebied
sparren. In 2009 leidde een geschil over de aanspraak van
Gibraltar op territoriale wateren van drie mijlen tot periodieke
niet-gewelddadige maritieme confrontaties tussen Spaanse en
Britse marinepatrouilles en in 2013, de Britten meldden een
recordaantal inschrijvingen van Spaanse vaartuigen in door
Gibraltar opgeëiste wateren na een geschil over de oprichting
door Gibraltar van een kunstmatig rif in die wateren. Spanje
hernieuwde zijn eisen voor een eventuele terugkeer van
Gibraltar naar Spaanse controle na de Britse stemming van juni
2016 om de EU te verlaten, maar Londen heeft alle banden
tussen de stemming en zijn toekomstige verbintenis met
Gibraltar verworpen. De Europese Commissie heeft gezegd dat
het VK een afzonderlijke bilaterale overeenkomst met Spanje
moet sluiten om Gibraltar te laten vallen onder de bredere EU-
exitovereenkomst van het VK. maar Londen heeft elke
connectie tussen de stemming en zijn toekomstige verbintenis
met Gibraltar verworpen. De Europese Commissie heeft gezegd
dat het VK een afzonderlijke bilaterale overeenkomst met
Spanje moet sluiten om Gibraltar te laten vallen onder de
bredere EU-exitovereenkomst van het VK. maar Londen heeft
elke connectie tussen de stemming en zijn toekomstige
verbintenis met Gibraltar verworpen. De Europese Commissie
heeft gezegd dat het VK een afzonderlijke bilaterale
overeenkomst met Spanje moet sluiten om Gibraltar te laten
vallen onder de bredere EU-exitovereenkomst van het VK.



Geografie van Gibraltar

Waar op de wereld is Gibraltar? De
locatie van dit land is Zuidwest-Europa, grenzend aan de Straat
van Gibraltar, die de Middellandse Zee en de Noord-
Atlantische Oceaan met elkaar verbindt, aan de zuidkust van
Spanje. Het totale gebied van Gibraltar is 6.5 km2, waarvan 6.5
km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: een smal
kuststroomgebied grenst aan de Rock of Gibralta. Het laagste
punt van Gibraltar is Middellandse Zee 0 m, het hoogste punt
Rots van Gibraltar 426 m. En het klimaat is Middellandse Zee
met milde winters en warme zomers.

Inwoners van Gibraltar
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Gibraltar

wonen. Het nummer is: 29,396 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Gibraltarian 79%,
andere Britten 13,2%, Spaans 2,1%, Marokkaanse 1,6%,
andere EU 2,4%, andere 1,6% (2012 est .). Wat zijn de talen in
Gibraltar? Engels (gebruikt in scholen en voor officiële
doeleinden), Spaans, Italiaans, Portugees. En de religies:



Rooms-katholiek 72,1%, Church of England 7,7%, andere
Christian 3,8%, Muslim 3,6%, Jewish 2,4%, Hindu 2%, andere
1,1%, geen 7,1%, niet-gespecificeerd 0,1% (2012 est.). Hoe
oud zijn de mensen gemiddeld? 34.7 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 79.6 jaar. Waar
wonen de mensen in Gibraltar? Hier: dit is onbekend. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Gibraltar zijn: Gibraltar
(hoofdstad) 29.000 (2014).

Overheid en economie van Gibraltar
De hoofdstad van Gibraltar is Gibralta en het overheidstype

parlementaire democratie (Parlement); zelfbesturende overzeese
gebied van het Verenigd Koninkrijk. Laten we eens kijken naar
de administratieve afdelingen - geen (overzeese gebied van het
VK). Met betrekking tot de economie van Gibraltar zijn
belangrijke industriële producten toerisme, bankwezen en
financiën, scheepsreparatie, tabak. Belangrijke
landbouwproducten zijn Geen. De belangrijkste
exportgoederen zijn (voornamelijk heruitzendingen) aardolie
51%, gefabriceerde goederen (2010 est.) en de belangrijkste
exportpartners zijn Spanje 22,5%, Polen 16,7%, Nederland
15,1%, VK 9,9%, België 8,5%, Cote DIvoire 5%, Libanon
4,2% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
Brandstoffen, industrieproducten , voedingsmiddelen en de
belangrijkste importpartners zijn VS 22,3%, India 15,2%, Italië
11,2%, Spanje 8,6%, Nederland 7,2%, VK 6,1%,
Griekenland 5,3%, Frankrijk 4,3% (2016). Hoe rijk is



Gibraltar en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$61,700 (2014 schatting). Dit betekent dat de mensen hier
gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Gibraltar
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Griekenland

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Griekenland. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Griekenland.

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Maar laten we beginnen met de vlag van Griekenland hier:
 

Griekenland - Overzicht:
Wat moet je weten over Griekenland? Laten we beginnen

met dit: Griekenland bereikte onafhankelijkheid in 1830 van het
Ottomaanse rijk. Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw en
de eerste helft van de 20e eeuw voegde het geleidelijk naburige
eilanden en gebieden toe, de meeste met Grieks sprekende
bevolkingsgroepen. In de Tweede Wereldoorlog werd
Griekenland voor het eerst binnengevallen door Italië (1940) en
vervolgens bezet door Duitsland (1941-44); vechten doorstaan 
in een langdurige burgeroorlog tussen aanhangers van de koning
en andere anticommunistische en communistische rebellen. Na
de nederlaag van laatstgenoemde in 1949 sloot Griekenland
zich aan bij de NAVO in 1952. In 1967 greep een groep
militaire officieren de macht, vestigde een militaire dictatuur die
veel politieke vrijheden opschortte en de koning dwong het land
te ontvluchten. In 1974 na de ineenstorting van de dictatuur
creëerden democratische verkiezingen en een referendum een 
parlementaire republiek en schaften de monarchie af. In 1981
trad Griekenland toe tot de EG (nu de EU); het werd het
twaalfde lid van de Europese Economische en Monetaire Unie
(EMU) in 2001. Griekenland heeft sinds eind 2009 een zware
economische crisis doorgemaakt, als gevolg van bijna tien jaar
van chronische overbestedingen en structurele starheden. Sinds
2010 heeft Griekenland drie reddingsovereenkomsten gesloten



met de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank
(ECB), het IMF en met het derde het Europees
Stabiliteitsmechanisme (ESM). De Griekse regering ging
akkoord met de huidige reddingsoperatie ter waarde van $ 96
miljard in augustus 2015, die in augustus 2018 wordt
afgesloten. Griekenland heeft drie bailout-overeenkomsten
gesloten met de Europese Commissie, de Europese Centrale
Bank (ECB), het IMF en met het derde het Europees
Stabiliteitsmechanisme (ESM). De Griekse regering ging
akkoord met de huidige reddingsoperatie ter waarde van $ 96
miljard in augustus 2015, die in augustus 2018 wordt
afgesloten. Griekenland heeft drie bailout-overeenkomsten
gesloten met de Europese Commissie, de Europese Centrale
Bank (ECB), het IMF en met het derde het Europees
Stabiliteitsmechanisme (ESM). De Griekse regering ging
akkoord met de huidige reddingsoperatie ter waarde van $ 96
miljard in augustus 2015, die in augustus 2018 wordt
afgesloten.

Geografie van Griekenland

Waar op de wereld is Griekenland?
De locatie van dit land is Zuid-Europa, grenzend aan de
Egeïsche Zee, de Ionische Zee en de Middellandse Zee, tussen



Albanië en Turkije. Het totale gebied van Griekenland is
131,957 km2, waarvan 130,647 km2 land is. Dit is dus geen
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: bergachtig met stranden die zich uitstrekken
tot in de zee als schiereilanden of ketens van eilanden. Het
laagste punt van Griekenland is Middellandse Zee 0 m, het
hoogste punt Mount Olympus 2.917 m. En het klimaat is
gematigd; milde, natte winters; hete, droge zomers.

Inwoners van Griekenland
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Griekenland

wonen. Het nummer is: 10,768,477 (7/2017 schatting). Dit is
dus geen erg grote populatie. Wie woont hier? populatie van juli
2017) : Grieks 93%, andere (buitenlandse burgers) 7%
(volkstelling van 2001). Wat zijn de talen in Griekenland?
Grieks (officieel) 99%, andere (inclusief Engels en Frans) 1%.
En de religies: Grieks-orthodox (officieel) 98%, moslim 1,3%,
andere 0,7%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 44.5 jaar.
We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus
de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is
jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit:
80.7 jaar. Waar wonen de mensen in Griekenland? Hier: Een
derde van de bevolking woont in en rond het grootstedelijk
Athene; de rest van het land heeft een gematigde
bevolkingsdichtheid vermengd met grote stedelijke clusters. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Griekenland zijn: Athene
(hoofdstad) 3,052 miljoen (2015).

Overheid en economie van Griekenland



De hoofdstad van Griekenland is Athene en het
overheidstype parlementaire republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 13 regio's (perifereies,
singular - perifereia) en 1 autonome monastieke staat (aftonomi
monastiki politeia); Agion Oros (Mount Athos), Anatoliki
Makedonia kai Thraki (Oost-Macedonië en Thracië), Attiki
(Attica), Dytiki Ellada (West-Griekenland), Dytiki Makedonia
(West-Macedonië), Ionia Nisia (Ionische eilanden), Ipeiros
(Epirus), Kentriki Makedonia (Centraal-Macedonië), Kriti
(Kreta), Notio Aigaio (Zuid-Egeïsche Zee), Peloponnisos
(Peloponnesos), Sterea Ellada (Centraal Griekenland),
Thessalia (Thessalië), Voreio Aigaio (Noord-Egeïsch Gebied).
Met betrekking tot de economie van Griekenland zijn
belangrijke industriële producten toerisme, voedsel en tabak
verwerking, textiel, chemicaliën, metalen producten; mijnbouw,
petroleum. Belangrijke landbouwproducten zijn Tarwe, maïs,
gerst, suikerbieten, olijven, tomaten, wijn, tabak, aardappelen;
rundvlees, zuivelproducten. De belangrijkste exportgoederen
zijn voeding en dranken, industrieproducten, aardolieproducten,
chemicaliën, textiel en de belangrijkste exportpartners zijn Italië
11,2%, Duitsland 7,7%, Cyprus 6,4%, Turkije 5,3%, Bulgarije
5,2%, VS 4,3%, VK 4,2% , Libanon 4,1% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines, transportmiddelen,
brandstoffen, chemicaliën en de belangrijkste importpartners
zijn Duitsland 11,1%, Italië 8,8%, China 6,6%, Rusland 6,4%,
Nederland 5,5%, Irak 5,4%, Frankrijk 4,4%, Zuid-Korea
4,1% (2016). Hoe rijk is Griekenland en hoe rijk zijn mensen in
dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van



de bevolking (PPP): $27,800 (2017 schatting). Dit betekent dat
de levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 36% (2014
schatting).

Kaart van Griekenland
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Groenland

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Groenland. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Groenland. Maar

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


laten we beginnen met de vlag van Groenland hier:
 

Groenland - Overzicht:
Wat moet je weten over Groenland? Laten we beginnen

met dit: Groenland, 's werelds grootste eiland, is voor ongeveer
81% bedekt met ijs. Vikingen bereikten het eiland in de 10e
eeuw vanuit IJsland; De Deense kolonisatie begon in de 18e
eeuw en Groenland werd een integraal onderdeel van het
Deense rijk in 1953. Het sloot zich in 1973 aan bij de Europese
Gemeenschap (nu de EU) met Denemarken, maar trok zich in
1985 terug over een geschil waarin strenge visserijquota
werden vastgesteld. Groenland blijft lid van de Overseas
Countries and Territories Association van de EU. Groenland
kreeg in 1979 het zelfbestuur van het Deense parlement; de wet
is het volgende jaar van kracht geworden. Groenland stemde
voor een groter zelfbestuur in november 2008 en kreeg meer
verantwoordelijkheid voor binnenlandse aangelegenheden toen
de wet op Groenland zelfbestuur in juni 2009 wettelijk werd
ondertekend. Denemarken,

Geografie van Groenland



Waar op de wereld is Groenland? De
locatie van dit land is Noord-Noord-Amerika, eiland tussen de
Noordelijke IJszee en de Noord-Atlantische Oceaan, ten
noordoosten van Canada. Het totale gebied van Groenland is
2,166,086 km2, waarvan 2,166,086 km2 (410,449 km2 ice-
free, 1,755,637 km2 ice-covered) land is. Dus dit is een heel
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: vlak tot geleidelijk aflopend ijskapje, alles
behalve een smalle, bergachtige, kale, rotsachtige kust. Het
laagste punt van Groenland is Atlantische Oceaan 0 m, het
hoogste punt Gunnbjorn Fjeld 3.694 m. En het klimaat is
arctisch tot subarctisch; koele zomers, koude winters.

Inwoners van Groenland
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Groenland

wonen. Het nummer is: 57,713 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Inuit 88%, Deens
en andere 12% (2010 est.). Wat zijn de talen in Groenland?
Groenlands (East Inuit) (officieel), Deens (officieel), Engels. En
de religies: Evangelisch Lutheraans, traditionele Inuit spirituele
overtuigingen. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 33.9 jaar.



We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus
de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is
jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit:
72.6 jaar. Waar wonen de mensen in Groenland? Hier:
Nederzetting geconcentreerd op de zuidwesten kustlijn, met
beperkte nederzettingen verspreid langs de resterende kust;
interieur is onbewoond. De belangrijkste stedelijke gebieden
van Groenland zijn: NUUK (hoofdstad) 17.000 (2014).

Overheid en economie van Groenland
De hoofdstad van Groenland is Nuuk (Godthaab) en het

overheidstype parlementaire democratie (Parlement van
Groenland of Inatsisartut); deel van het Koninkrijk
Denemarken. Laten we eens kijken naar de administratieve
afdelingen - 4 gemeenten (kommuner, singular kommune);
Kujalleq, Qaasuitsup, Qeqqata, Sermersooq. Met betrekking
tot de economie van Groenland zijn belangrijke industriële
producten visvisverwerking (voornamelijk garnalen en zwarte
heilbot); goud-, zink-, anorthosiet- en robijnmijnbouw;
handwerk, huiden en vellen, kleine scheepswerven. Belangrijke
landbouwproducten zijn schapen, koeien, rendieren,. De
belangrijkste exportgoederen zijn vis en visproducten 91%
(2015 est.) en de belangrijkste exportpartners zijn Denemarken
81,2%, Portugal 8,3% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en transportmiddelen, fabrikaten,
levensmiddelen, aardolieproducten en de belangrijkste
importpartners zijn Denemarken 72,2 %, Zweden 9,8%
(2016). Hoe rijk is Groenland en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de



bevolking (PPP): $37,600 (2015 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 16.2% (2015
schatting).

Kaart van Groenland
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Grenada

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Grenada. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Grenada. Maar
laten we beginnen met de vlag van Grenada hier:
 

Grenada - Overzicht:
Wat moet je weten over Grenada? Laten we beginnen met

dit: Carib indianen woonden in Grenada toen Christopher
Columbus het eiland in 1498 ontdekte, maar het bleef langer
dan een eeuw niet-gekoloniseerd. De Fransen vestigden
Grenada in de 17e eeuw, vestigden suikerplantages en
importeerden grote aantallen Afrikaanse slaven. Groot-
Brittannië nam het eiland in 1762 en breidde de suikerproductie
krachtig uit. In de 19e eeuw overtrof cacao uiteindelijk suiker
als belangrijkste exportgewas; in de 20e eeuw werd
nootmuskaat de belangrijkste export. In 1967 gaf Groot-
Brittannië Grenada autonomie over zijn interne
aangelegenheden. Volledige onafhankelijkheid werd bereikt in
1974 waardoor Grenada een van de kleinste onafhankelijke
landen op het westelijk halfrond werd. Grenada werd op 19
oktober 1983 door een marxistische militaire raad in beslag
genomen. Zes dagen later werd het eiland binnengevallen door
Amerikaanse troepen en die van zes andere Caribische landen,
waarmee snel de leiders en hun honderden Cubaanse adviseurs
werden gevangen. Vrije verkiezingen werden het volgende jaar
opnieuw ingesteld en zijn sindsdien voortgezet.

Geografie van Grenada



Waar op de wereld is Grenada? De
locatie van dit land is Caraïben, eiland tussen de Caraïbische
Zee en de Atlantische Oceaan, ten noorden van Trinidad en
Tobago. Het totale gebied van Grenada is 344 km2, waarvan
344 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we
het terrein van het land beschrijven? Op deze manier: vulkanisch
van oorsprong met centrale bergen. Het laagste punt van
Grenada is Caribische zee 0 m, het hoogste punt berg Saint
Catherine 840 m. En het klimaat is tropisch; getemperd door
noordoost passaatwinden.

Inwoners van Grenada
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Grenada

wonen. Het nummer is: 111,724 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Afrikaanse afdaling
82,4%, gemengd 13,3%, Oost-Indisch 2,2%, andere 1,3%,
niet-gespecificeerd 0,9% (2011 est.). Wat zijn de talen in
Grenada? Engels (officieel), Frans patois. En de religies:
Protestant 49,2% (inclusief Pinksteren 17,2%, Zevende-dags
Adventist 13,2%, Anglicaan 8,5%, Baptist 3,2%, Church of
God 2,4%, Evangelical 1,9%, Methodist 1,6%, andere 1,2%),
Rooms-katholiek 36%, Jehovah's Getuige 1,2 %, Rastafarian
1,2%, andere 5,5%, geen 5,7%, niet-gespecificeerd 1,3%
(2011 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 31.5 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de



helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 74.5
jaar. Waar wonen de mensen in Grenada? Hier: Ongeveer een
derde van de bevolking is te vinden in de hoofdstad van St.
George's; de bevolking van het eiland is geconcentreerd langs
de kust. De belangrijkste stedelijke gebieden van Grenada zijn:
Sint-Joris (hoofdstad) 38.000 (2014).

Overheid en economie van Grenada
De hoofdstad van Grenada is Saint George's en het

overheidstype parlementaire democratie (parlement); a
Commonwealth realm. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 6 parochies en 1 afhankelijkheid;
Carriacou en Petite Martinique, Saint Andrew, Saint David,
Saint George, Saint John, Saint Mark, Saint Patrick. Met
betrekking tot de economie van Grenada zijn belangrijke
industriële producten voedsel en dranken, textiel, lichte
assemblage, toerisme, bouw. Belangrijke landbouwproducten
zijn bananen, cacao, nootmuskaat, foelie, citrus, avocado's,
wortelgewassen, suikerriet, maïs, groenten,. De belangrijkste
exportgoederen zijn nootmuskaat, bananen, cacao, fruit en
groenten, kleding, foelie en de belangrijkste exportpartners zijn
VS 28,4%, Japan 11%, Dominica 7,9%, St. Lucia 7,6%,
Nederland 5,2%, Barbados 4,9%, St. Kitts en Nevis 4,8%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn
voedingsmiddelen, industrieproducten, machines, chemicaliën,
brandstof en de belangrijkste importpartners zijn VS 32,7%,
Trinidad en Tobago 23,5%, China 6%, Japan 4,6% (2016).
Hoe rijk is Grenada en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het



belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $14,700 (2017 schatting). Dit is best goed. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
38% (2008 schatting).

Kaart van Grenada
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Guam

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Guam. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Guam. Maar

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


laten we beginnen met de vlag van Guam hier:
 

Guam - Overzicht:
Wat moet je weten over Guam? Laten we beginnen met dit:

Spanje staakte Guam in 1898 aan de VS. Het werd in 1941
door de Japanners veroverd en werd drie jaar later door de VS
heroverd. De militaire installaties op het eiland zijn enkele van
de strategisch belangrijke Amerikaanse bases in de Stille
Oceaan.

Geografie van Guam

Waar op de wereld is Guam? De
locatie van dit land is Oceanië, eiland in de Noord-Stille
Oceaan, ongeveer driekwart van de weg van Hawaï naar de
Filippijnen. Het totale gebied van Guam is 544 km2, waarvan
544 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we
het terrein van het land beschrijven? Op deze manier:
vulkanische oorsprong, omringd door koraalriffen; relatief vlak
koraalkalksteenplateau (bron van het meeste zoet water), met
steile kliffen aan de kust en smalle kustvlakten in het noorden,
lage heuvels in het centrum, bergen in de. Het laagste punt van
Guam is Stille Zuidzee 0 m, het hoogste punt Mount Lamlam
406 m. En het klimaat is tropische zee; over het algemeen warm



en vochtig, gematigd door noordoost passaatwinden; droog
seizoen (januari tot juni), regenseizoen (juli tot december);
kleine variatie in de seizoens temperatuur.

Inwoners van Guam
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Guam wonen.

Het nummer is: 167,358 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Chamorro 37.3%,
Filipijns 26.3%, wit 7.1%, Chuukese 7%, Koreaans 2.2%,
andere Pacific Islander 2%, andere Aziatische 2%, Chinees
1.6%, Palauan 1.6 %, Japans 1,5%, Pohnpeian 1,4%,
gemengd 9,4%, andere 0,6% (2010 est.). Wat zijn de talen in
Guam? Engels 43,6%, Filipijns 21,2%, Chamorro 17,8%,
andere Pacific-eilandtalen 10%, Aziatische talen 6,3%, andere
1,1% (2010 est.). En de religies: Rooms-katholiek 85%,
andere 15% (1999 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld?
29 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de
mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de
andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de
geboorte)? Dit: 76 jaar. Waar wonen de mensen in Guam? Hier:
bestaan geen grote steden op het eiland, hoewel grote dorpen
(gemeenten) een groot deel van de bevolking aantrekken; de
grootste hiervan is Dededo. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Guam zijn: Hagatna (hoofdstad) 143.000 (2014).

Overheid en economie van Guam
De hoofdstad van Guam is Hagatna (Agana) en het

overheidstype presidentiële democratie; een autonoom
autonoom territorium van de VS. Laten we eens kijken naar de



administratieve afdelingen - none (grondgebied van de VS).
Met betrekking tot de economie van Guam zijn belangrijke
industriële producten nationale defensie, toerisme, bouw,
overslagdiensten, betonproducten, drukkerijen en uitgeverijen,
voedselverwerking, textiel. Belangrijke landbouwproducten zijn
fruit, kopra, groenten; eieren, varkensvlees, gevogelte,
rundvlees. De belangrijkste exportgoederen zijn overslag van
geraffineerde aardolieproducten, bouwmaterialen, vis,
voedingsmiddelen en dranken en de belangrijkste
exportpartners zijn Palau 20,3%, Japan 5,1% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn aardolie en
aardolieproducten, voedsel, industriële goederen en de
belangrijkste importpartners zijn Singapore 32,1%, Japan
30,6%, Zuid-Korea 8,4%, Hong Kong 8,1% (2016). Hoe rijk
is Guam en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$30,500 (2013 schatting). Dit betekent dat de levensstandaard
hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 23% (2001 schatting).

Kaart van Guam
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Guatemala

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Guatemala. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Guatemala. Maar
laten we beginnen met de vlag van Guatemala hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Guatemala - Overzicht:
Wat moet je weten over Guatemala? Laten we beginnen

met dit: De Maya-beschaving bloeide in Guatemala en de
omliggende regio's gedurende het eerste millennium na Christus.
Na bijna drie eeuwen als Spaanse kolonie won Guatemala zijn
onafhankelijkheid in 1821. Tijdens de tweede helft van de 20e
eeuw beleefde het een verscheidenheid aan militaire en
burgerregeringen, zoals en ook een 36-jarige guerrillaoorlog. In
1996 ondertekende de regering een vredesakkoord dat formeel
een einde maakte aan het interne conflict, waarbij meer dan
200.000 mensen waren omgekomen en volgens schattingen
ongeveer 1 miljoen vluchtelingen hadden gecreëerd.

Geografie van Guatemala

Waar op de wereld is Guatemala?
De locatie van dit land is Midden-Amerika, grenzend aan de
Noord-Pacifische Oceaan, tussen El Salvador en Mexico, en
grenzend aan de Golf van Honduras (Caribische zee) tussen
Honduras en Belize. Het totale gebied van Guatemala is
108,889 km2, waarvan 107,159 km2 land is. Dit is dus geen
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: twee oost-west trending bergketens verdelen



het land in drie regio's: de bergachtige hooglanden, de
Pacifische kust ten zuiden van bergen en de uitgestrekte
noordelijke Peten-laaglanden. Het laagste punt van Guatemala
is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt Volcan Tajumulco 4.220
m (hoogste punt in Midden-Amerika ). En het klimaat is
tropisch; warm, vochtig in laaglanden; koeler in de hooglanden.

Inwoners van Guatemala
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Guatemala

wonen. Het nummer is: 15,460,732 (7/2017 schatting). Dit is
dus geen erg grote populatie. Wie woont hier? mestizo
(gemengde Amerindiaans-Spaans - in het lokaal Spaans
genaamd Ladino) en Europese 60,1%, Maya 39,3% (K'iche
11,3%, Q'eqchi 7,6%, Kaqchikel 7,4%, Mam 5,5%, andere
7,5%), niet-Maya , niet-mestizo 0,15% (Xinca (inheems, niet-
Maya), Garifuna (gemengd West- en Centraal-Afrikaans, Eiland
Carib en Arawak)), andere 0,5% (2001 est.). Wat zijn de talen
in Guatemala? Spaans (officieel) 68,9%, Maya-talen 30,9 %
(K'iche 8,7%, Q'eqchi 7%, Mam 4,6%, Kaqchikel 4,3%,
andere 6,3%), andere 0,3% (inclusief Xinca en Garifuna). En
de religies: Rooms-katholiek, protestant, inheems Maya-geloof.
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 22.1 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 72.6 jaar. Waar
wonen de mensen in Guatemala? Hier: de overgrote
meerderheid van de bevolking woont in de zuidelijke helft van
het land, met name in de bergachtige gebieden; meer dan de



helft van de bevolking woont op het platteland. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Guatemala zijn: Guatemala CITY
(hoofdstad) 2.918 miljoen (2015).

Overheid en economie van Guatemala
De hoofdstad van Guatemala is Guatemala-stad en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 22 departementen
(departamentos, enkelvoud - departamento); Alta Verapaz,
Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso,
Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa,
Peten, Quetzaltenango, Quiche, Retalhuleu, Sacatepequez, San
Marcos, Santa Rosa, Solola, Suchitepequez, Totonicapan,
Zacapa. Met betrekking tot de economie van Guatemala zijn
belangrijke industriële producten suiker, textiel en kleding,
meubels, chemicaliën, aardolie, metalen, rubber, toerisme.
Belangrijke landbouwproducten zijn Suikerriet, maïs, bananen,
koffie, bonen, kardemom; vee, schapen, varkens, kippen. De
belangrijkste exportgoederen zijn Suiker, koffie, aardolie,
kleding, bananen, fruit en groenten, kardemom,
productiemiddelen, edelstenen en metalen, elektriciteit en de
belangrijkste exportpartners zijn US 34%, El Salvador 11,5%,
Honduras 7,1%, Nicaragua 6%, Costa Rica 4,5%, Mexico
4,3% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
brandstoffen, machines en transportmiddelen, bouwmaterialen,
graan, kunstmest, elektriciteit, minerale producten, chemische
producten, plastic materialen en producten en de belangrijkste
importpartners zijn VS 38,1%, Mexico 11%, China 9,9%, El
Salvador 5%, Panama 4,2% (2016). Hoe rijk is Guatemala en



hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier
het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $8,200 (2017
schatting). Dit is een vrij laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
59.3% (2014 schatting).

Kaart van Guatemala
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Guinee

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Guinee. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Guinee. Maar
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laten we beginnen met de vlag van Guinee hier:
 

Guinee - Overzicht:
Wat moet je weten over Guinee? Laten we beginnen met

dit: Guinee bevindt zich op een keerpunt na decennia van
autoritaire heerschappij sinds het zijn onafhankelijkheid van
Frankrijk in 1958. Sekou Toure regeerde het land als president
van onafhankelijkheid tot zijn dood in 1984. Lansana Conte
kwam aan de macht in 1984 toen het leger de regering greep na
Toure's dood. Generaal Conte organiseerde en won
presidentsverkiezingen in 1993, 1998 en 2003, maar alle
peilingen werden getriggerd. Na de dood van Conte in
december 2008 leidde Capt. Moussa Dadis Camara een
militaire coup, greep de macht en schorste de grondwet. Zijn
onwil om toe te geven aan binnenlandse en internationale druk
om af te treden leidde tot verhoogde politieke spanningen die
piekten in september 2009 toen presidentiële bewakers het
vuur openden op een oppositie-rally waarbij meer dan 150
mensen omkwamen. Begin december 2009, Camara raakte
gewond bij een moordaanslag en verbannen naar Burkina Faso.
Een overgangsregering onder leiding van generaal Sekouba
Konate maakte de weg vrij voor de overgang van Guinee naar
een jonge democratie. Het land hield zijn eerste vrije en
competitieve democratische presidents- en
parlementsverkiezingen in respectievelijk 2010 en 2013 en hield
in oktober 2015 een tweede opeenvolgende



presidentsverkiezingen. Alpha Conde werd herkozen voor een
tweede termijn van vijf jaar als president in 2015, en de
Nationale Vergadering zat in januari 2014. Het eerste kabinet
van Conde is de eerste all-civiele regering in Guinee. Het land
hield in augustus en september 2016 een succesvolle politieke
dialoog die de regering en de oppositie bijeen bracht om
langdurige spanningen aan te pakken. Sekouba Konate maakte
de weg vrij voor de overgang van Guinee naar een jonge
democratie. Het land hield zijn eerste vrije en competitieve
democratische presidents- en parlementsverkiezingen in
respectievelijk 2010 en 2013 en hield in oktober 2015 een
tweede opeenvolgende presidentsverkiezingen. Alpha Conde
werd herkozen voor een tweede termijn van vijf jaar als
president in 2015, en de Nationale Vergadering zat in januari
2014. Het eerste kabinet van Conde is de eerste all-civiele
regering in Guinee. Het land hield in augustus en september
2016 een succesvolle politieke dialoog die de regering en de
oppositie bijeen bracht om langdurige spanningen aan te
pakken. Sekouba Konate maakte de weg vrij voor de
overgang van Guinee naar een jonge democratie. Het land hield
zijn eerste vrije en competitieve democratische presidents- en
parlementsverkiezingen in respectievelijk 2010 en 2013 en hield
in oktober 2015 een tweede opeenvolgende
presidentsverkiezingen. Alpha Conde werd herkozen voor een
tweede termijn van vijf jaar als president in 2015, en de
Nationale Vergadering zat in januari 2014. Het eerste kabinet
van Conde is de eerste all-civiele regering in Guinee. Het land
hield in augustus en september 2016 een succesvolle politieke



dialoog die de regering en de oppositie bijeen bracht om
langdurige spanningen aan te pakken. en in oktober 2015 hield
een tweede opeenvolgende presidentsverkiezingen. Alpha
Conde werd herkozen voor een tweede termijn van vijf jaar als
president in 2015, en de Nationale Vergadering zat in januari
2014. Het eerste kabinet van Conde is de eerste all-civiele
regering in Guinee. Het land hield in augustus en september
2016 een succesvolle politieke dialoog die de regering en de
oppositie bijeen bracht om langdurige spanningen aan te
pakken. en in oktober 2015 hield een tweede opeenvolgende
presidentsverkiezingen. Alpha Conde werd herkozen voor een
tweede termijn van vijf jaar als president in 2015, en de
Nationale Vergadering zat in januari 2014. Het eerste kabinet
van Conde is de eerste all-civiele regering in Guinee. Het land
hield in augustus en september 2016 een succesvolle politieke
dialoog die de regering en de oppositie bijeen bracht om
langdurige spanningen aan te pakken.

Geografie van Guinee

Waar op de wereld is Guinee? De
locatie van dit land is West-Afrika, grenzend aan de Noord-
Atlantische Oceaan, tussen Guinee-Bissau en Sierra Leone. Het
totale gebied van Guinee is 245,857 km2, waarvan 245,717



km2 land is. Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: over het
algemeen vlak kustvlakte, heuvelachtig tot bergachtig interio.
Het laagste punt van Guinee is Atlantische Oceaan 0 m, het
hoogste punt Mont Nimba 1.752 m. En het klimaat is over het
algemeen warm en vochtig; regentijd van het moesson-type
(juni tot november) met zuidwestelijke winden; droog seizoen
(december tot mei) met noordoostelijke harmattan wind.

Inwoners van Guinee
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Guinee wonen.

Het nummer is: 12,413,867 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Fulani (Peul) 32,1%,
Malinke 29,8%, Susu 19,8%, Guerze 6,2%, Kissi 4,7%, Toma
2,8%, anders / geen antwoord 4,6% (2012 est.). Wat zijn de
talen in Guinee? Franse (officiële). En de religies: moslim
86,2%, christen 9,7%, animist / ander / geen 4,1% (2012. Hoe
oud zijn de mensen gemiddeld? 18.9 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 61 jaar. Waar
wonen de mensen in Guinee? Hier: gebieden met de hoogste
dichtheid zijn in het westen en zuiden; interieur is dunbevolkt.
De belangrijkste stedelijke gebieden van Guinee zijn: Conakry
(hoofdstad) 1.936 miljoen (2015).

Overheid en economie van Guinee
De hoofdstad van Guinee is Conakry en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de



administratieve afdelingen - 7 regio's administratief en 1
gouvenorat; Boke, Conakry, Faranah, Kankan, Kindia, Labe,
Mamou, N'Zerekore. Met betrekking tot de economie van
Guinee zijn belangrijke industriële producten bauxiet, goud,
diamanten, ijzererts; lichte productie, agrarische verwerking.
Belangrijke landbouwproducten zijn rijst, koffie, ananas,
mango's, palmpitten, cacao, cassave (maniok, tapioca),
bananen, aardappelen, zoete aardappelen; vee, schapen, geiten;
timbe. De belangrijkste exportgoederen zijn bauxiet, goud,
diamanten, koffie, vis, landbouwproducten en de belangrijkste
exportpartners zijn China 24,6%, Ghana 17,9%, Zwitserland
10,1%, VAE 7,7%, Frankrijk 5,2%, Spanje 4,3%, India 4,1 %
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn
aardolieproducten, metalen, machines, transportmiddelen,
textiel, graan en andere voedingsmiddelen en de belangrijkste
importpartners zijn Nederland 14,6%, China 13,5%, India
12,4%, België 8,6%, Frankrijk 6,9%, Verenigde Arabische
Emiraten 5,4%, Singapore 4,9% (2016). Hoe rijk is Guinee en
hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier
het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $2,000 (2017
schatting). Dit is een zeer laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens: 47%
(2006 schatting).

Kaart van Guinee
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Guinee-Bissau

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Guinee-Bissau. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Guinee-Bissau.
Maar laten we beginnen met de vlag van Guinee-Bissau hier:
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Guinee-Bissau - Overzicht:
Wat moet je weten over Guinee-Bissau? Laten we beginnen

met dit: Sinds de onafhankelijkheid van Portugal in 1974 heeft
Guinee-Bissau aanzienlijke politieke en militaire omwentelingen
doorgemaakt. In 1980 vestigde een militaire staatsgreep
autoritaire generaal Joao Bernardo 'Nino' Vieira als president.
Hoewel het regime van Vieira uiteindelijk de weg effende naar
een markteconomie en een meerpartijenstelsel, werd het
gekenmerkt door de onderdrukking van politieke oppositie en
het zuiveren van politieke rivalen. Verschillende couppogingen in
de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig konden hem
niet ontslaan. In 1994 werd Vieira tot president gekozen in de
eerste vrije, meerpartijenverkiezingen van het land. Een militaire
muiterij en de daaruit voortvloeiende burgeroorlog in 1998
leidden in mei 1999 uiteindelijk tot de afzetting van Vieira. In
februari 2000 keerde een overgangsregering de macht over aan
oppositieleider Kumba YALA nadat hij tot president was
gekozen in transparante verkiezingen. In september 2003 na
slechts drie jaar in functie, werd YALA omvergeworpen in een
bloedeloze militaire coup en werd zakenman Henrique ROSA
beëdigd als interim-president. In 2005 werd oud-president
Vieira herkozen en beloofde hij economische ontwikkeling en
nationale verzoening na te streven; hij werd vermoord in maart
2009. Malam Bacai Sanha werd gekozen in een noodsituatie
verkiezing gehouden in juni 2009, maar hij stierf in januari 2012
van een langdurige ziekte. Een militaire staatsgreep in april 2012



verhinderde dat de tweede ronde van de presidentsverkiezingen
van Guinee-Bissau - om de opvolger van Sanha te bepalen -
zou plaatsvinden. Na bemiddeling door de Economische
Gemeenschap van West-Afrikaanse staten nam een civiele
overgangsregering de macht over in 2012 en bleef tot Jose
Mario VAZ een vrije en eerlijke verkiezing won in 2014. Een
langlopend geschil tussen facties in de regerende Paigc-partij
heeft de regering in een politieke impasse gebracht; er zijn sinds
augustus 2015 vijf premiers.

Geografie van Guinee-Bissau

Waar op de wereld is Guinee-Bissau?
De locatie van dit land is West-Afrika, grenzend aan de Noord-
Atlantische Oceaan, tussen Guinee en Senegal. Het totale
gebied van Guinee-Bissau is 36,125 km2, waarvan 28,120 km2

land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein
van het land beschrijven? Op deze manier: meestal laaggelegen
kustvlakte met een diep ingesprongen estuaire kustlijn die stijgt
naar de savanne in het oosten; tal van off-shore eilanden
waaronder de Arquipelago Dos Bijagos bestaande uit 18
hoofdeilanden en vele kleine eilandjes. Het laagste punt van
Guinee-Bissau is Atlantische Oceaan 0 m, het hoogste punt
naamloze hoogte in het oostelijke deel van het land 300 m. En



het klimaat is tropisch; over het algemeen warm en vochtig;
regentijd van het moesson-type (juni tot november) met
zuidwestelijke winden; droog seizoen (december tot mei) met
noordoostelijke harmattan winden,.

Inwoners van Guinee-Bissau
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Guinee-Bissau

wonen. Het nummer is: 1,792,338 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Fulani 28,5%,
Balanta 22,5%, Mandinga 14,7%, Papel 9,1%, Manjaco
8,3%, Beafada 3,5%, Mancanha 3,1%, Bijago 2,1 %, Felupe
1,7%, Mansoanca 1,4%, Balanta Mane 1%, andere 1,8%,
geen 2,2% (2008 est.). Wat zijn de talen in Guinee-Bissau?
Crioulo (lingua franca), Portugees (officieel, grotendeels
gebruikt als een tweede of derde taal), Pular (a Fula-taal),
Mandingo. En de religies: Muslim 45,1%, Christian 22,1%,
animist 14,9%, geen 2%, niet-gespecificeerd 15% (2008 est.).
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 20.1 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 51 jaar. Waar
wonen de mensen in Guinee-Bissau? Hier: ongeveer een vijfde
van de bevolking woont in de hoofdstad Bissau langs de
Atlantische kust; de rest wordt verdeeld over de acht andere,
voornamelijk landelijke, regio's. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Guinee-Bissau zijn: Bissau (hoofdstad) 492.000
(2015).

Overheid en economie van Guinee-Bissau



De hoofdstad van Guinee-Bissau is Bissau en het
overheidstype semi-presidentiële republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 9 regio's ( regioes,
singular - regiao); Bafata, Biombo, Bissau, Bolama / Bijagos,
Cacheu, Gabu, Oio, Quinara, Tombali. Met betrekking tot de
economie van Guinee-Bissau zijn belangrijke industriële
producten landbouwproducten verwerking, bier, frisdranken.
Belangrijke landbouwproducten zijn Rijst, maïs, bonen, cassave
(maniok, tapioca), cashewnoten, pinda's, palmpitten, katoen;
hout; vis. De belangrijkste exportgoederen zijn vis, garnalen;
cashewnoten, pinda's, palmpitten, onbewerkt en gezaagd licht
en de belangrijkste exportpartners zijn India 64,6%, Vietnam
9,4%, Wit-Rusland 9,4%, Nigeria 4,7% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn voedingsmiddelen, machines
en transportmiddelen, aardolieproducten en de belangrijkste
importpartners zijn Portugal 44,2%, Senegal 19,2%, China
7,2%, Pakistan 6,7%, Nederland 4,4% (2016). Hoe rijk is
Guinee-Bissau en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $1,800 (2017 schatting). Dit is een zeer laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 67% (2015 schatting).

Kaart van Guinee-Bissau
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Guyana

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Guyana. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Guyana. Maar
laten we beginnen met de vlag van Guyana hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Guyana - Overzicht:
Wat moet je weten over Guyana? Laten we beginnen met

dit: Oorspronkelijk een Nederlandse kolonie in de 17e eeuw, in
1815 was Guyana een Brits bezit geworden. De afschaffing van
de slavernij leidde tot de vestiging van stedelijke gebieden door
voormalige slaven en de invoer van contractarbeiders uit India
om de suikerplantages te bewerken. De resulterende etnisch
culturele kloof is blijven bestaan en heeft geleid tot turbulente
politiek. Guyana bereikte onafhankelijkheid van het Verenigd
Koninkrijk in 1966, en sindsdien is het voornamelijk geregeerd
door socialistisch georiënteerde regeringen. In 1992 werd
Cheddi Jagan tot president verkozen in wat wordt beschouwd
als de eerste vrije en eerlijke verkiezing van het land sinds de
onafhankelijkheid. Na zijn dood vijf jaar later, werd zijn vrouw,
Janet Jagan, president maar nam ontslag in 1999 vanwege een
slechte gezondheid. Haar opvolger, Bharrat Jagdeo, werd
gekozen in 2001 en opnieuw in 2006.

Geografie van Guyana



Waar op de wereld is Guyana? De
locatie van dit land is Noord-Zuid-Amerika, grenzend aan de
Noord-Atlantische Oceaan, tussen Suriname en Venezuela. Het
totale gebied van Guyana is 214,969 km2, waarvan 196,849
km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: meestal
glooiende hooglanden; lage kustvlakte; savanne in het zuiden.
Het laagste punt van Guyana is Atlantische Oceaan 0 m, het
hoogste punt Laberintos del Norte op de Monte Roraima
2.775 m. En het klimaat is tropisch; warm, vochtig, gematigd
door noordoost passaatwinden; twee regenachtige seizoenen
(mei tot augustus, november tot januari).

Inwoners van Guyana
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Guyana wonen.

Het nummer is: 737,718. Dus niet zoveel mensen wonen hier.
Wie woont hier? Oost-Indisch 39,8%, zwart (Afrikaans)
29,3%, gemengd 19,9%, Amerindiaans 10,5%, andere 0,5%
(inclusief Portugees, Chinees, wit) (2012 est.). Wat zijn de talen
in Guyana? Engels (officieel), Guyaans Creools, Amerindische
talen (inclusief Caribisch gebied en Arawak-talen), Indiase talen



(inclusief Caribische Hindoestanen, een Hindi-dialect), Chinees
(est van 2014). En de religies: Protestant 34,8% (Pinksterman
22,8%, Zevende-dags Adventist 5,4%, Anglicaan 5,2%,
Methodist 1,4%), hindoe 24,8%, Rooms-katholiek 7,1%,
moslim 6,8%, Jehovah's getuige 1,3%, Rastafarian 0,5%,
andere christen 20,8%, andere 0,9%, geen 3,1% (2012est.).
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 26.2 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 68.6 jaar. Waar
wonen de mensen in Guyana? Hier: de bevolking is sterk
geconcentreerd in het noordoosten in en rond Georgetown, met
opmerkelijke concentraties langs de rivier de Berbice in het
oosten; de rest van het land is dunbevolkt. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Guyana zijn: Georgetown (hoofdstad)
124.000 (2014).

Overheid en economie van Guyana
De hoofdstad van Guyana is Georgetown en het

overheidstype parlementaire republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 10 regio's; Barima-Waini,
Cuyuni-Mazaruni, Demerara-Mahaica, Oost Berbice-
Corentyne, Essequibo-eilanden-West Demerara, Mahaica-
Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Boven-
Demerara-Berbice, Boven-Takutu-Boven-Essequibo. Met
betrekking tot de economie van Guyana zijn belangrijke
industriële producten bauxiet, suiker, rijst malen, hout, textiel,
goudwinning. Belangrijke landbouwproducten zijn suikerriet,
rijst, eetbare oliën; rundvlees, varkensvlees, gevogelte; garnalen,



vis. De belangrijkste exportgoederen zijn suiker, goud, bauxiet,
aluminiumoxide, rijst, garnalen, melasse, rum, timbe en de
belangrijkste exportpartners zijn Canada 30,6%, VS 20,7%,
Trinidad en Tobago 11,4% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn produceert, machines, aardolie, voedsel en
de belangrijkste importpartners zijn Trinidad en Tobago 29%,
VS 27,5%, China 7,3%, Suriname 5,5% (2016). Hoe rijk is
Guyana en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$8,300 (2017 schatting). Dit is een vrij laag aantal. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
35% (2006 schatting).

Kaart van Guyana
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Haïti

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Haïti. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Haïti. Maar laten
we beginnen met de vlag van Haïti hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Haïti - Overzicht:
Wat moet je weten over Haïti? Laten we beginnen met dit:

De inheemse Taino - die het eiland Hispaniola bewoonde toen
het door Christoffel Columbus in 1492 werd ontdekt - werd
binnen 25 jaar vrijwel volledig vernietigd door Spaanse
kolonisten. In het begin van de 17e eeuw vestigden de Fransen
zich op Hispaniola. In 1697 staakte Spanje de Fransen, het
westelijke derde deel van het eiland, dat later Haïti werd. De
Franse kolonie, gebaseerd op bosbouw en suiker gerelateerde
industrieën, werd een van de rijkste in het Caribisch gebied,
maar alleen door de zware invoer van Afrikaanse slaven en
aanzienlijke aantasting van het milieu. In de late 18e eeuw
kwamen Haïti's bijna half miljoen slaven in opstand onder
Toussaint L'Ouverture. Na een langdurige strijd werd Haïti de
eerste postkoloniale zwarte natie ter wereld, die zijn
onafhankelijkheid in 1804 verklaarde. Momenteel het armste
land op het westelijk halfrond, Haïti heeft het grootste deel van
zijn geschiedenis politieke instabiliteit ervaren. Een enorme
aardbeving met een kracht van 7,0 op Haïti trof Haïti in januari
2010 met een epicentrum ongeveer 25 km ten westen van de
hoofdstad Port-au-Prince. Schattingen zijn dat meer dan
300.000 mensen werden gedood en ongeveer 1,5 miljoen
mensen dakloos werden. De aardbeving werd beoordeeld als
de ergste in deze regio van de afgelopen 200 jaar. President
Michel Martelly nam ontslag in februari 2016 en werd



vervangen door interim-president Jocelerme Privert. President
Jovenel Moise heeft de verkiezingen van november 2016
gewonnen en is in februari 2017 aan de macht gekomen. 5
miljoen daklozen zijn achtergebleven. De aardbeving werd
beoordeeld als de ergste in deze regio van de afgelopen 200
jaar. President Michel Martelly nam ontslag in februari 2016 en
werd vervangen door interim-president Jocelerme Privert.
President Jovenel Moise heeft de verkiezingen van november
2016 gewonnen en is in februari 2017 aan de macht gekomen.
5 miljoen daklozen zijn achtergebleven. De aardbeving werd
beoordeeld als de ergste in deze regio van de afgelopen 200
jaar. President Michel Martelly nam ontslag in februari 2016 en
werd vervangen door interim-president Jocelerme Privert.
President Jovenel Moise heeft de verkiezingen van november
2016 gewonnen en is in februari 2017 aan de macht gekomen.

Geografie van Haïti

Waar op de wereld is Haïti? De
locatie van dit land is Caraïben, westelijk een derde van het
eiland Hispaniola, tussen de Caribische Zee en de Noord-
Atlantische Oceaan, ten westen van de Dominicaanse
Republiek. Het totale gebied van Haïti is 27,750 km2, waarvan
27,560 km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we
het terrein van het land beschrijven? Op deze manier: meestal
ruw en bergachtig. Het laagste punt van Haïti is Caribische zee
0 m, het hoogste punt Chaine de la Selle 2.680 m. En het



klimaat is tropisch; half open vlakte waar de bergen in het
oosten de passaatwinden afsnijden.

Inwoners van Haïti
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Haïti wonen.

Het nummer is: 10,646,714. Dit is dus geen erg grote populatie.
Wie woont hier? zwart 95%, mulat en wit 5%. Wat zijn de talen
in Haïti? Frans (officieel), Creools (officieel). En de religies:
Rooms-katholiek (officieel) 54,7%, protestant 28,5% (Baptist
15,4%, Pinkstergeweld 7,9%, Adventist 3%, Methodist 1,5%,
andere 0,7%), voodoo (officieel) 2,1%, overig 4,6%, geen
10,2%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 23 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 64.2
jaar. Waar wonen de mensen in Haïti? Hier: Redelijk
gelijkmatige verdeling; grootste concentraties nabij
kustgebieden. De belangrijkste stedelijke gebieden van Haïti
zijn: PORT-AU-Prince (hoofdstad) 2,44 miljoen (2015).

Overheid en economie van Haïti
De hoofdstad van Haïti is Port-au-Prince en het

overheidstype semi-presidentiële republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 10 afdelingen
(departementen, enkelvoud - departement); Artibonite, Center,
Grand'Anse, Nippes, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest,
Sud, Sud-Est. Met betrekking tot de economie van Haïti zijn
belangrijke industriële producten textiel, suikerraffinage ,
meelmalen , cement, lichte assemblage met behulp van



geïmporteerde onderdelen. Belangrijke landbouwproducten zijn
Koffie, mango's, cacao, suikerriet, rijst, maïs, sorghum; hout,
vetief. De belangrijkste exportgoederen zijn kleding,
produceert, oliën, cacao, mango's, koffie en de belangrijkste
exportpartners zijn US 80,8%, Dominicaanse Republiek 5,1%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn gefabriceerd
voedsel goederen, machines en transportmiddelen,
brandstoffen, grondstoffen en de belangrijkste importpartners
zijn VS 19,3%, China 18,9%, Nederlandse Antillen 18,1%,
Indonesië 6,5%, Colombia 4,8% (2016). Hoe rijk is Haïti en
hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier
het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $1,800 (2017
schatting). Dit is een zeer laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
58.5% (2012 schatting).

Kaart van Haïti
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Honduras

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Honduras. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Honduras. Maar
laten we beginnen met de vlag van Honduras hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Honduras - Overzicht:
Wat moet je weten over Honduras? Laten we beginnen met

dit: Zodra het deel uitmaakte van het enorme rijk van Spanje in
de Nieuwe Wereld, werd Honduras in 1821 een onafhankelijke
natie. Na twee en een half decennia van voornamelijk militair
bestuur, kwam een vrij gekozen burgerregering aan de macht in
1982. In de jaren tachtig was Honduras een toevluchtsoord
voor anti-Sandinista staat tegenover de bestrijding van de
marxistische Nicaraguaanse regering en een bondgenoot van de
Salvadoraanse regeringstroepen die de linkse guerrillastrijders
bestrijden. Het land werd verwoest door de orkaan Mitch in
1998, die ongeveer 5.600 mensen doodde en ongeveer 2
miljard dollar schade aanrichtte. Sindsdien is de economie
langzaam weer hersteld.

Geografie van Honduras

Waar op de wereld is Honduras? De
locatie van dit land is Midden-Amerika, grenzend aan de
Caribische Zee, tussen Guatemala en Nicaragua en grenzend
aan de Golf van Fonseca (Noord-Stille Oceaan), tussen El
Salvador en Nicaragua. Het totale gebied van Honduras is
112,090 km2, waarvan 111,890 km2 land is. Dit is dus geen
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?



Op deze manier: meestal bergen in binnenland, smalle
kustvlaktes. Het laagste punt van Honduras is Caribische zee 0
m, het hoogste punt Cerro Las Minas 2.870 m. En het klimaat
is subtropisch in laaglanden, gematigd in bergen.

Inwoners van Honduras
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Honduras

wonen. Het nummer is: 9,038,741. Dit is dus geen erg grote
populatie. Wie woont hier? mestizo (gemengd Indiaans en
Europees) 90%, Indiaans 7%, zwart 2%, wit 1%. Wat zijn de
talen in Honduras? Spaans (officieel), Amerindische dialecten.
En de religies: Rooms-katholiek 46%, protestant 41%, atheïst
1%, andere 2%, geen 9% (2014 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 23 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 71.2 jaar. Waar wonen de mensen in
Honduras? Hier: meeste inwoners wonen in de bergachtige
westelijke helft van het land; in tegenstelling tot andere Midden-
Amerikaanse landen, is Honduras de enige met een stedelijke
bevolking die wordt verdeeld tussen twee grote centra - de
hoofdstad van Tegucigalpa en de stad San Pedro Sula; de Rio
Ulua-vallei in het noorden is het enige dichtbevolkte
laaglandgebied. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Honduras zijn: Tegucigalpa (hoofdstad) 1.123 miljoen; San
Pedro Sula 852.000 (2015).

Overheid en economie van Honduras
De hoofdstad van Honduras is Tegucigalpa en het



overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 18 afdelingen
(departamentos, enkelvoud - departamento); Atlantida,
Choluteca, Colon, Comayagua, Copán, Cortes, El Paraiso,
Francisco Morazan, Gracias a Dios, Intibuca, Islas de la Bahia,
La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle,
Yoro. Met betrekking tot de economie van Honduras zijn
belangrijke industriële producten suikerverwerking, koffie,
geweven en gebreide kleding, houtproducten, sigaren.
Belangrijke landbouwproducten zijn Bananen, koffie, citrus,
maïs, Afrikaanse palm; rundvlees; hout; garnalen, tilapia, kreeft,
suiker, oosterse groenten,. De belangrijkste exportgoederen zijn
koffie, kleding, koffie, garnalen, draadbundels van auto's,
sigaren, bananen, goud, palmolie, fruit, kreeft, lumbe en de
belangrijkste exportpartners zijn VS 36,7%, Duitsland 10,7%,
El Salvador 8,6%, Guatemala 6,5%, Nederland 5,4%,
Nicaragua 5,3% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
communicatieapparatuur, machines en transport, industriële
grondstoffen, chemische producten, brandstoffen,
levensmiddelen en de belangrijkste importpartners zijn US
32,8%, China 14,1 %, Guatemala 8,9%, Mexico 7,3%, El
Salvador 5,7% (2016). Hoe rijk is Honduras en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $5,500 (2017 schatting). Dit is
een vrij laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -



bevolking onder de armoedegrens: 29.6% (2014).
Kaart van Honduras

 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Hongkong

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Hongkong. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Hongkong. Maar
laten we beginnen met de vlag van Hongkong hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Hongkong - Overzicht:
Wat moet je weten over Hongkong? Laten we beginnen

met dit: Bezet door het VK in 1841, werd Hong Kong formeel
afgestaan door China het volgende jaar; verschillende
aangrenzende gebieden zijn later in de 19e eeuw toegevoegd.
Krachtens een op 19 december 1984 door China en het
Verenigd Koninkrijk ondertekende overeenkomst werd
Hongkong op 1 juli 1997 de Speciale Administratieve Regio
Hong Kong van de Volksrepubliek China. In deze
overeenkomst beloofde China dat, onder zijn "één land, twee
systeemformule, het Chinese socialistische economische
systeem zou niet worden opgelegd aan Hong Kong en dat
Hongkong een "hoge mate van autonomie" zou genieten in alle
zaken behalve buitenlandse en defensiezaken voor de volgende
50 jaar.

Geografie van Hongkong

Waar op de wereld is Hongkong? De
locatie van dit land is Oost-Azië, grenzend aan de Zuid-Chinese
Zee en China. Het totale gebied van Hongkong is 1,108 km2,



waarvan 1,073 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: heuvelachtig tot bergachtig met steile hellingen;
laaglanden in noord. Het laagste punt van Hongkong is Zuid-
Chinese Zee 0 m, het hoogste punt Tai Mo Shan 958 m. En het
klimaat is subtropische moesson; koel en vochtig in de winter,
warm en regenachtig van de lente tot de zomer, warm en zonnig
in de herfst,.

Inwoners van Hongkong
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Hongkong

wonen. Het nummer is: 7,191,503 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Chinees 92%,
Filipijns 2,5%, Indonesisch 2,1%, andere 3,4% (2016 est.).
Wat zijn de talen in Hongkong? Kantonees (officieel) 88,9%,
Engels (officieel) 4,3%, Mandarijn (officieel) 1,9%, andere
Chinese dialecten 3,1%, andere 1,9% (2016 est.). En de
religies: eclectische mengeling van lokale religies 90%, christen
10%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 44.4 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 83 jaar.
Waar wonen de mensen in Hongkong? Hier: Bevolking redelijk
gelijkmatig verdeeld. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Hongkong zijn: Hong Kong 7,26 miljoen (2014).

Overheid en economie van Hongkong
De hoofdstad van Hongkong is dit is onbekend en het

overheidstype Presidentiële beperkte democratie; een speciale



administratieve regio van de Volksrepubliek China. Laten we
eens kijken naar de administratieve afdelingen - geen (speciale
administratieve regio van de Volksrepubliek China). Met
betrekking tot de economie van Hongkong zijn belangrijke
industriële producten textiel, kleding, toerisme, bankwezen,
scheepvaart, elektronica, kunststoffen, speelgoed, horloges,
klokken. Belangrijke landbouwproducten zijn verse groenten en
fruit; pluimvee, varkensvlees; vis. De belangrijkste
exportgoederen zijn elektrische machines en apparaten, textiel,
kleding, schoenen, horloges en klokken, speelgoed,
kunststoffen, edelstenen, bedrukte materiaal en de belangrijkste
exportpartners zijn China 54,2%, VS 9% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn grondstoffen en
halffabrikaten, consumptiegoederen, kapitaalgoederen,
voedingsmiddelen, brandstof (meest wordt opnieuw
geëxporteerd) en de belangrijkste importpartners zijn China
47,8%, Singapore 6,5%, Japan 6,2%, VS 5,2%, Zuid-Korea
4,9% (2016). Hoe rijk is Hongkong en hoe rijk zijn mensen in
dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van
de bevolking (PPP): $61,000 (2017 schatting). Dit betekent dat
de mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 19.6% (2012
schatting).

Kaart van Hongkong
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Hongarije

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Hongarije. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Hongarije. Maar
laten we beginnen met de vlag van Hongarije hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Hongarije - Overzicht:
Wat moet je weten over Hongarije? Laten we beginnen met

dit: Hongarije werd een christelijk koninkrijk in 1000 na
Christus en diende vele eeuwen als een bolwerk tegen de
Ottomaanse Turkse expansie in Europa. Het koninkrijk werd
uiteindelijk onderdeel van het polyglot Oostenrijks-Hongaarse
rijk, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog instortte. Het land viel
onder het communistische bewind na de Tweede Wereldoorlog.
In 1956 werd een opstand en een aangekondigde terugtrekking
uit het Warschau Pact ontvangen met een massale militaire
interventie door Moskou. Onder leiding van Janos Kadar in
1968 begon Hongarije zijn economie te liberaliseren door het
zogenaamde 'Goulash-communisme' in te voeren. Hongarije
hield zijn eerste meerpartijenverkiezingen in 1990 en startte een
vrije markteconomie. Het sloot zich aan bij de NAVO in 1999
en de EU vijf jaar later.

Geografie van Hongarije

Waar op de wereld is Hongarije? De



locatie van dit land is Midden-Europa, ten noordwesten van
Roemenië. Het totale gebied van Hongarije is 93,028 km2,
waarvan 89,608 km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: meestal vlak tot glooiende vlaktes; heuvels en lage
bergen aan de Sloveense grens. Het laagste punt van Hongarije
is Rivier de Tisza 78 m, het hoogste punt Kekes 1.014 m. En
het klimaat is gematigd; koude, bewolkte, vochtige winters;
warme zomers.

Inwoners van Hongarije
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Hongarije

wonen. Het nummer is: 9,850,845 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Hongaars 85,6%,
Romani 3,2%, Duits 1,9%, andere 2,6%, niet-gespecificeerd
14,1% (2011 est.). Wat zijn de talen in Hongarije? Hongaars
(officieel) 99,6%, Engels 16%, Duits 11,2%, Russisch 1,6%,
Roemeens 1,3% , Frans 1,2%, andere 4,2%. En de religies:
rooms-katholiek 37,2%, calvinistisch 11,6%, lutheraan 2,2%,
Grieks-katholiek 1,8%, andere 1,9%, geen 18,2%, niet-
gespecificeerd 27,2% (2011 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 42.3 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 76.1 jaar. Waar wonen de mensen in
Hongarije? Hier: Een redelijk gelijkmatige verdeling in het
grootste deel van het land, met stedelijke gebieden die grotere
en dichtere bevolkingen aantrekken. De belangrijkste stedelijke



gebieden van Hongarije zijn: Boedapest (hoofdstad) 1.714
miljoen (2015).

Overheid en economie van Hongarije
De hoofdstad van Hongarije is Boedapest en het

overheidstype parlementair republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 19 provincies (megyek,
singular - megye), 23 steden met provincierechten (megyei jogu
varosok, singular - megyei jogu varos), en 1 hoofdstad
(fovaros). Met betrekking tot de economie van Hongarije zijn
belangrijke industriële producten mijnbouw, metallurgie,
bouwmaterialen, verwerkte voedingsmiddelen, textiel,
chemicaliën (met name farmaceutica), motorvoertuigen.
Belangrijke landbouwproducten zijn Tarwe, maïs,
zonnebloemzaad, aardappelen, suikerbieten; varkens, rundvee,
pluimvee, zuivelproducten. De belangrijkste exportgoederen zijn
machines en uitrusting 53,4%, overige fabrikanten 31,2%,
voedingsmiddelen 8,4% , grondstoffen 3,4%, brandstoffen en
elektriciteit 3,9% (2012 est.) en de belangrijkste exportpartners
zijn Duitsland 28,2%, Roemenië 5,2%, Slowakije 5%,
Oostenrijk 4,9%, Frankrijk 4,8%, Italië 4,8%, Tsjechië 4,2%,
Polen 4,2% (2016 ). De belangrijkste importgoederen zijn
machines en uitrusting 45,4%, andere fabrikanten 34,3%,
brandstoffen en elektriciteit 12,6%, voedselproducten 5,3%,
grondstoffen 2,5% (2012) en de belangrijkste importpartners
zijn Duitsland 26,3%, Oostenrijk 6,4%, China 6,3%, Polen
5,5%, Slowakije 5,3%, Nederland 4,9%, Tsjechische
Republiek 4,9%, Frankrijk 4,8%, Italië 4,8% (2016). Hoe rijk
is Hongarije en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het



belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $28,900 (2017 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 14.9% (2015
schatting).

Kaart van Hongarije
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

IJsland

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
IJsland. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van IJsland. Maar
laten we beginnen met de vlag van IJsland hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


IJsland - Overzicht:
Wat moet je weten over IJsland? Laten we beginnen met

dit: De Althing werd opgericht door Noorse en Keltische
(Schotse en Ierse) immigranten aan het eind van de 9e en 10e
eeuw na Christus en heeft de oudste functionerende
wetgevende vergadering ter wereld, die in 930 werd opgericht.
Onafhankelijk sinds meer dan 300 jaar werd IJsland geregeerd
door Noorwegen en Denemarken . Fallout van de Askja-
vulkaan van 1875 verwoestte de IJslandse economie en
veroorzaakte wijdverbreide hongersnood. In de volgende
kwarteeuw emigreerde 20% van de bevolking van het eiland,
voornamelijk naar Canada en de VS. Denemarken verleende in
1874 een beperkte huisregel en volledige onafhankelijkheid in
1944. In de tweede helft van de 20e eeuw daalde de
economische groei hoofdzakelijk door de visserijsector. De
economie diversifieerde sterk nadat het land in 1994 tot de
Europese Economische Ruimte toetrad, maar IJsland werd
vooral zwaar getroffen door de wereldwijde financiële crisis in
de jaren na 2008. De economie bevindt zich nu in een opwaarts
traject, voornamelijk aangewakkerd door een toename van het
toerisme en de bouw. Geletterdheid, duurzaamheid en sociale
cohesie zijn eerste klas volgens wereldstandaarden.

Geografie van IJsland



Waar op de wereld is IJsland? De
locatie van dit land is Noord-Europa, eiland tussen de
Groenlandse Zee en de Noord-Atlantische Oceaan, ten
noordwesten van het Verenigd Koninkrijk. Het totale gebied
van IJsland is 103,000 km2, waarvan 100,250 km2 land is. Dit
is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: meestal plateau afgewisseld met
bergtoppen, ijsvelden; kust diep ingesprongen door baaien en
fiords. Het laagste punt van IJsland is Atlantische Oceaan 0 m,
het hoogste punt Hvannadalshnukur 2110 m (bij Vatnajokull-
gletsjer). En het klimaat is gematigd; gemodereerd door North
Atlantic Current; milde, winderige winters; vochtige, koele
zomers.

Inwoners van IJsland
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in IJsland wonen.

Het nummer is: 339,747 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? homogene mix van
afstammelingen van de Noorse en Kelten 94%, bevolking van
buitenlandse afkomst 6%. Wat zijn de talen in IJsland?
IJslandse, Engelse, Scandinavische talen, Duits veel gesproken.



En de religies: Evangelisch-Lutherse kerk van IJsland (officieel)
69,9%, rooms-katholiek 3,8%, Reykjavik Free Church 2,9%,
Hafnarfjorour Free Church 2%, Asatru Association 1,1%, The
Independent Congregation 1%, andere religies 4% (inclusief
Zuist en Pinksteren), geen 6,1%, andere of niet-gespecificeerd
9,2% (2017 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 36.5
jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is
- dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft
is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)?
Dit: 83.1 jaar. Waar wonen de mensen in IJsland? Hier: IJsland
is bijna volledig stedelijk, met de helft van de bevolking in en
rond de hoofdstad Reykjavik; kleinere clusters worden
voornamelijk gevonden langs de kust in het noorden en westen
van. De belangrijkste stedelijke gebieden van IJsland zijn:
Reykjavik (hoofdstad) 184.000 (2014).

Overheid en economie van IJsland
De hoofdstad van IJsland is Reykjavik en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 8 regio's; Austurland,
Hofudhborgarsvaedhi, Nordhurland Eystra, Nordhurland
Vestra, Sudhurland, Sudhurnes, Vestfirdhir, Vesturland. Met
betrekking tot de economie van IJsland zijn belangrijke
industriële producten toerisme, visverwerkende; aluminium
smelten ;; geothermische energie, waterkracht; medische /
farmaceutische producten. Belangrijke landbouwproducten zijn
Aardappelen, wortelen, groene groenten, tomaten,
komkommers ; schapenvlees, kip, varkensvlees, rundvlees,
zuivelproducten; vissen. De belangrijkste exportgoederen zijn



vis en visproducten (42%), aluminium (38%),
landbouwproducten, medicinale en medische producten,
ferrosilicium (2015) en de belangrijkste exportpartners zijn
Nederland 25,4%, VK 11,3%, Spanje 10,5%, VS 7,8%,
Duitsland 7%, Frankrijk 6,7%, Noorwegen 4,2% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines en uitrusting,
aardolieproducten, levensmiddelen, textiel en de belangrijkste
importpartners zijn Duitsland 10,1%, VS 10%, Noorwegen
9,1%, Nederland 7,5%, China 7,4%, Denemarken 6,1%, VK
5,8% (2016). Hoe rijk is IJsland en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $52,100 (2017 schatting). Dit betekent dat de
mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van IJsland
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

India

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
India. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van India. Maar laten
we beginnen met de vlag van India hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


India - Overzicht:
Wat moet je weten over India? Laten we beginnen met dit:

De beschaving van de Indusvallei, een van 's werelds oudste,
floreerde tijdens de 3e en 2e millennia voor Christus en breidde
zich uit naar het noordwesten van India. Arische stammen uit
het noordwesten infiltreerden rond 1500 voor Christus op het
Indiase subcontinent; hun fusie met de eerdere Dravidische
inwoners creëerde de klassieke Indiase cultuur. Het Maurya-
rijk van de 4e en 3e eeuw v.Chr. - dat zijn hoogtepunt bereikte
onder Ashoka - verenigde een groot deel van Zuid-Azië. De
Gouden Eeuw, ingeluid door de Gupta-dynastie (vierde tot
zesde eeuw na Christus) zag een bloei van Indiase wetenschap,
kunst en cultuur. De islam verspreidde zich over het
subcontinent in een periode van 700 jaar. In de 10e en 11e
eeuw vielen Turken en Afghanen India binnen en vestigden het
sultanaat van Delhi. In het begin van de 16e eeuw richtte keizer
Babur de Mughal-dynastie op, die meer dan drie eeuwen over
India regeerde. Europese ontdekkingsreizigers begonnen in de
16e eeuw voet aan de grond te krijgen in India. Tegen de 19e
eeuw was Groot-Brittannië de dominante politieke macht
geworden op het subcontinent. Het Brits-Indische leger speelde
een vitale rol in beide wereldoorlogen. Jarenlang geweldloos
verzet tegen de Britse overheersing, geleid door Mohandas
Gandhi en Jawaharlal Nehru, leidde uiteindelijk tot de
onafhankelijkheid van India, die in 1947 werd verleend.



Grootschalig gemeentelijk geweld vond plaats voor en na de
subcontinent verdeling in twee afzonderlijke staten - India en
Pakistan. De buurlanden hebben drie oorlogen gevoerd sinds
de onafhankelijkheid, waarvan de laatste in 1971 was en
resulteerde in het feit dat Oost-Pakistan de onafhankelijke natie
van Bangladesh werd. India' s kernwapens testen in 1998
moedigden Pakistan aan om zijn eigen tests uit te voeren in
hetzelfde jaar. In november 2008 voerden terroristen uit
Pakistan een reeks gecoördineerde aanslagen uit in Mumbai,
het financiële kapitaal van India. Ondanks dringende problemen
zoals aanzienlijke overbevolking, aantasting van het milieu,
uitgebreide armoede en wijdverspreide corruptie, drijft de
economische groei na de start van economische hervormingen
in 1991 en een enorme jeugdige bevolking de opkomst van
India als regionale en mondiale macht aan.

Geografie van India

Waar op de wereld is India? De
locatie van dit land is Zuid-Azië, grenzend aan de Arabische
Zee en de Golf van Bengalen, tussen Birma en Pakistan. Het
totale gebied van India is 3,287,263 km2, waarvan 2,973,193
km2 land is. Dus dit is een heel groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: hoogvlakte
(Deccan-plateau) in het zuiden, vlak naar de vlakte langs de



Ganges, woestijnen in het westen, Himalaya in het noorden. Het
laagste punt van India is Indische Oceaan 0 m, het hoogste punt
Kanchenjunga 8.586 m. En het klimaat is varieert van tropische
moesson in het zuiden tot gematigd in de noordelijke.

Inwoners van India
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in India wonen.

Het nummer is: 1,281,935,911 (7/2017 schatting). Dus dit is
echt een enorme populatie. Wie woont hier? Indo-Arische
72%, Dravidische 25%, Mongoloid en andere 3 % (2000).
Wat zijn de talen in India? Hindi 41%, Bengaals 8,1%, Telugu
7,2%, Marathi 7%, Tamil 5,9%, Urdu 5%, Gujarati 4,5%,
Kannada 3,7%, Malayalam 3,2%, Oriya 3,2%, Punjabi 2,8%,
Assamese 1,3 %, Maithili 1,2%, andere 5,9%. En de religies:
hindoe 79,8%, moslim 14,2%, christen 2,3%, Sikh 1,7%,
andere en niet-gespecificeerd 2% (2011 est.). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 27.9 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 68.8 jaar. Waar
wonen de mensen in India? Hier: met de opmerkelijke
uitzondering van de woestijnen in het noordwesten, inclusief de
Thar-woestijn, en de bergrand in het noorden, bestaat een zeer
hoge bevolkingsdichtheid in het grootste deel van het land; de
kern van de bevolking ligt in het noorden langs de oevers van
de Ganges, met andere rivierdalen en zuidelijke kustgebieden
die ook grote bevolkingsconcentraties hebben. De belangrijkste
stedelijke gebieden van India zijn: NEW Delhi (hoofdstad)



25,703 miljoen; Mumbai 21.043 miljoen; Kolkata 11.766
miljoen; Bangalore 10.087 miljoen; Chennai 9,62 miljoen;
Hyderabad 8.944 miljoen (2015).

Overheid en economie van India
De hoofdstad van India is New Delhi en het overheidstype

federale parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 29 staten en 7 vakbondsgebieden;
Andaman en Nicobar Eilanden, Andhra Pradesh, Arunachal
Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadra en
Nagar Haveli, Daman en Diu, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana,
Himachal Pradesh, Jammu en Kasjmir, Jharkhand, Karnataka,
Kerala, Lakshadweep , Madhya Pradesh, Maharashtra,
Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Puducherry,
Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura,
Uttar Pradesh, Uttarakhand, West-Bengalen. Met betrekking
tot de economie van India zijn belangrijke industriële producten
textiel, chemicaliën, voedselverwerking, staal,
transportmiddelen, cement, mijnbouw, aardolie, machines,
software, geneesmiddelen. Belangrijke landbouwproducten zijn
rijst, tarwe, oliehoudend zaad, katoen, jute, thee, suikerriet,
linzen, uien, aardappelen; zuivelproducten, schapen, geiten,
pluimvee; vis. De belangrijkste exportgoederen zijn
aardolieproducten, edelstenen, voertuigen, machines, ijzer en
staal, chemicaliën, farmaceutische producten, granen , kleding
en de belangrijkste exportpartners zijn VS 16%, VAE 11,7%,
Hong Kong 5,1% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
ruwe olie, edelstenen, machines, chemicaliën, kunstmest,
kunststoffen, ijzer en staal en de belangrijkste importpartners



zijn China 17%, VS 5,8%, VAE 5,4%, Saoedi-Arabië 5,2% ,
Zwitserland 4,2% (2016). Hoe rijk is India en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $7,200 (2017 schatting). Dit is
een vrij laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 21.9% (2011 schatting).

Kaart van India
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Indonesië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Indonesië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Indonesië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Indonesië hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Indonesië - Overzicht:
Wat moet je weten over Indonesië? Laten we beginnen met

dit: De Nederlanders begonnen in het begin van de 17e eeuw
Indonesië te koloniseren; Japan bezet de eilanden van 1942 tot
1945. Indonesië verklaarde zijn onafhankelijkheid kort voor de
overgave van Japan, maar het vereiste vier jaar van soms
brutale gevechten, intermitterende onderhandelingen en VN-
bemiddeling voordat Nederland overeenkwam soevereiniteit
over te dragen in 1949. Een periode van soms onhandelbare
parlementaire de democratie eindigde in 1957 toen president
Soekarno de krijgswet verklaarde en 'geleide democratie'
instelde. Na een mislukte staatsgreep in 1965 door vermeende
communistische sympathisanten, werd Soekarno geleidelijk aan
minder machtig. Van 1967 tot 1998 regeerde president Suharto
Indonesië met zijn regering "Nieuwe Orde". Nadat de
straatprotesten Soeharto in 1998 ten val brachten, vonden in
1999 vrije en eerlijke parlementsverkiezingen plaats. Indonesië
is nu de wereld ' s derde meest bevolkte democratie, 's werelds
grootste archipelstaat, en' s werelds grootste moslim-
meerderheid natie. Huidige kwesties zijn onder meer: 
armoedebestrijding, verbetering van het onderwijs, preventie
van terrorisme, consolidering van de democratie na vier
decennia autoritarisme, uitvoering van economische en financiële
hervormingen, bestrijding van corruptie, hervorming van het
strafrechtsysteem, aanpak van de klimaatverandering en



bestrijding van infectieziekten, met name die van mondiale en
regionaal belang. In 2005 bereikte Indonesië een historisch
vredesakkoord met gewapende separatisten in Atjeh, wat in
december 2006 leidde tot democratische verkiezingen in Atjeh.
Indonesië wordt nog steeds geconfronteerd met een gewapend
verzet met lage intensiteit in Papua door de separatistische Free
Papua-beweging. s grootste natie met een moslimmeerderheid.
Huidige kwesties zijn onder meer: armoedebestrijding,
verbetering van het onderwijs, preventie van terrorisme,
consolidering van de democratie na vier decennia autoritarisme,
uitvoering van economische en financiële hervormingen,
bestrijding van corruptie, hervorming van het strafrechtsysteem,
aanpak van de klimaatverandering en bestrijding van
infectieziekten, met name die van mondiale en regionaal belang.
In 2005 bereikte Indonesië een historisch vredesakkoord met
gewapende separatisten in Atjeh, wat in december 2006 leidde
tot democratische verkiezingen in Atjeh. Indonesië wordt nog
steeds geconfronteerd met een gewapend verzet met lage
intensiteit in Papua door de separatistische Free Papua-
beweging. s grootste natie met een moslimmeerderheid. Huidige
kwesties zijn onder meer: armoedebestrijding, verbetering van
het onderwijs, preventie van terrorisme, consolidering van de
democratie na vier decennia autoritarisme, uitvoering van
economische en financiële hervormingen, bestrijding van
corruptie, hervorming van het strafrechtsysteem, aanpak van de
klimaatverandering en bestrijding van infectieziekten, met name
die van mondiale en regionaal belang. In 2005 bereikte
Indonesië een historisch vredesakkoord met gewapende



separatisten in Atjeh, wat in december 2006 leidde tot
democratische verkiezingen in Atjeh. Indonesië wordt nog
steeds geconfronteerd met een gewapend verzet met lage
intensiteit in Papua door de separatistische Free Papua-
beweging. uitvoering van economische en financiële
hervormingen, bestrijding van corruptie, hervorming van het
strafrechtelijk systeem, aanpak van de klimaatverandering en
beheersing van infectieziekten, met name die van mondiaal en
regionaal belang. In 2005 bereikte Indonesië een historisch
vredesakkoord met gewapende separatisten in Atjeh, wat in
december 2006 leidde tot democratische verkiezingen in Atjeh.
Indonesië wordt nog steeds geconfronteerd met een gewapend
verzet met lage intensiteit in Papua door de separatistische Free
Papua-beweging. uitvoering van economische en financiële
hervormingen, bestrijding van corruptie, hervorming van het
strafrechtelijk systeem, aanpak van de klimaatverandering en
beheersing van infectieziekten, met name die van mondiaal en
regionaal belang. In 2005 bereikte Indonesië een historisch
vredesakkoord met gewapende separatisten in Atjeh, wat in
december 2006 leidde tot democratische verkiezingen in Atjeh.
Indonesië wordt nog steeds geconfronteerd met een gewapend
verzet met lage intensiteit in Papua door de separatistische Free
Papua-beweging.

Geografie van Indonesië



Waar op de wereld is Indonesië? De
locatie van dit land is Zuidoost-Azië, archipel tussen de Indische
Oceaan en de Stille Oceaan. Het totale gebied van Indonesië is
1,904,569 km2, waarvan 1,811,569 km2 land is. Dus dit is een
heel groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: voornamelijk laaggelegen
kustgebieden; grotere eilanden hebben binnenmuren. Het
laagste punt van Indonesië is Indische Oceaan 0 m, het hoogste
punt Puncak Jaya 4.884 m. En het klimaat is tropisch; warm,
vochtig; meer gematigd in hooglanden,.

Inwoners van Indonesië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Indonesië

wonen. Het nummer is: 260,580,739 (7/2017 schatting). Dus
dit land is een van de meest bevolkte in de wereld. Wie woont
hier? Javaanse 40,1%, Soendanese 15,5%, Maleisische 3,7%,
Batak 3,6%, Madurees 3%, Betawi 2,9%, Minangkabau 2,7%
, Buginese 2,7%, Bantenese 2%, Banjarese 1,7%, Balinese
1,7%, Atjehse 1,4%, Dayak 1,4%, Sasak 1,3%, Chinese
1,2%, andere 15% (2010 est.). Wat zijn de talen in Indonesië?
Bahasa Indonesia (officiële, gewijzigde vorm van Maleis ),
Engels, Nederlands, lokale dialecten (waarvan de meest
gesproken Javaans is). En de religies: Moslim 87,2%,



protestant 7%, rooms-katholiek 2,9%, hindoe 1,7%, andere
0,9% (inclusief boeddhistisch en confuciaans), niet
gespecificeerd 0,4% (2010 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 30.2 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 73 jaar. Waar wonen de mensen in
Indonesië? Hier: Belangrijke concentratie op het eiland Java,
dat wordt beschouwd als een van de meest dichtbevolkte
plaatsen op aarde; van de buitenste eilanden (die rond Java en
Bali), bevat Sumatra enkele van de meest significante clusters,
vooral in het zuiden bij de Selat Sunda, en langs de
noordoostelijke kust bij Medan; de steden Makasar (Sulawesi),
Banjarmasin (Kalimantan) zijn ook zwaar bevolkt. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Indonesië zijn: Jakarta
(hoofdstad) 10.323 miljoen; Surabaya 2.853 miljoen; Bandung
2,544 miljoen; Medan 2.204 miljoen; Semarang 1,63 miljoen;
Makassar 1.489 miljoen (2015).

Overheid en economie van Indonesië
De hoofdstad van Indonesië is Jakarta en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 31 provincies (provinsi-provinsi,
singular - provinsi), 1 autonome provincie, 1 speciale regio
(daerah-daerah istimewa, enkelvoud - daerah istimewa) en 1
nationaal hoofdstedelijk district (daerah khusus ibukota); Aceh,
Bali, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jakarta Raya, Jambi, Jawa
Barat (West-Java), Jawa Tengah (Midden-Java), Jawa Timur
(Oost-Java), Kalimantan Barat (West-Kalimantan), Kalimantan



Selatan (Zuid-Kalimantan), Kalimantan Tengah (Centraal
Kalimantan), Kalimantan Timur (Oost-Kalimantan), Kalimantan
Utara (Noord-Kalimantan), Kepulauan Bangka Belitung
(Bangka Belitung-eilanden), Kepulauan Riau (Riau-eilanden),
Lampung, Maluku, Maluku Utara (Noord-Maluku), Nusa
Tenggara Barat (West Nusa Tenggara), Nusa Tenggara Timur
(Oost-Nusa Tenggara), Papua, Papua Barat (West-Papoea),
Riau, Sulawesi Barat (West Sulawesi), Sulawesi Selatan (Zuid-
Sulawesi),. Met betrekking tot de economie van Indonesië zijn
belangrijke industriële producten aardolie en aardgas, textiel,
automotive, elektrische apparaten, kleding, schoeisel,
mijnbouw, cement, medische instrumenten en apparaten,
handwerk, kunstmest, multiplex, rubber, bewerkt voedsel,
sieraden en toerisme. Belangrijke landbouwproducten zijn
Rubber en soortgelijke producten, palmolie, pluimvee,
rundvlees, bosproducten, garnalen, cacao, koffie ,
geneeskrachtige kruiden, etherische olie, vis en soortgelijke
producten, en specerijen. De belangrijkste exportgoederen zijn
minerale brandstoffen, dierlijke of plantaardige vetten (inclusief
palmolie), elektrische machines, rubber, machines en
mechanische onderdelen en de belangrijkste exportpartners zijn
China 11,6%, VS 11,2%, Japan 11,1%, Singapore 7,8%, India
7%, Maleisië 4,9%, Zuid-Korea 4,8% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn minerale brandstoffen, ketels,
machines en mechanische onderdelen, elektrische machines,
ijzer en staal, voedingsmiddelen en de belangrijkste
importpartners zijn China 22,9%, Singapore 10,8%, Japan
9,6%, Thailand 6,4%, VS 5,4%, Maleisië 5,4%, Zuid-Korea



5% (2016). Hoe rijk is Indonesië en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $12,400 (2017 schatting). Dit is best goed.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 10.9% (2016 schatting).

Kaart van Indonesië
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Iran

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Iran. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Iran. Maar laten
we beginnen met de vlag van Iran hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Iran - Overzicht:
Wat moet je weten over Iran? Laten we beginnen met dit:

Bekend als Perzië tot 1935, Iran werd een islamitische
republiek in 1979 nadat de heersende monarchie omver werd
geworpen en Shah Mohammad Reza Pahlavi in ballingschap
werd gedwongen. Conservatieve klerikrachten onder leiding
van ayatollah Ruhollah Khomeini vestigden een theocratisch
regeringssysteem met het ultieme politieke gezag dat berustte bij
een geleerde religieuze geleerde die gewoonlijk wordt
aangeduid als de Opperste Leider die, volgens de grondwet,
alleen verantwoording verschuldigd is aan de Assemblee van
Deskundigen (AOE) - een in de volksmond verkozen lid van 86
leden van geestelijken. De betrekkingen tussen de VS en Iran
raakten gespannen toen een groep Iraanse studenten de
Amerikaanse ambassade in november 1979 in Teheran greep
en tot medio januari 1981 gijzelaars van de ambassade hield.
De VS verbraken de diplomatieke betrekkingen met Iran in
april 1980. Tijdens de periode 1980-88 , Iran vocht een
bloedige, een niet afdoende oorlog met Irak die zich uiteindelijk
uitbreidde tot de Perzische Golf en leidde tot botsingen tussen
de marine van de VS en Iraanse strijdkrachten. Iran is
aangewezen als staatssponsor van terrorisme vanwege zijn
activiteiten in Libanon en elders in de wereld en blijft
onderworpen aan Amerikaanse, VN- en EU-economische
sancties en exportcontroles vanwege zijn aanhoudende
betrokkenheid bij terrorisme en zorgen over mogelijke militaire



dimensies van zijn nucleaire programma. Na de verkiezing van
hervormer Hojjat ol-Eslam Mohammad Khatami tot president
in 1997 en een hervormer Majles (wetgevende macht) in 2000,
werd een campagne gestart om politieke hervormingen te
stimuleren als reactie op de ontevredenheid van de bevolking.
De beweging mislukte als conservatieve politici, gesteund door
de Opperste Leider, ongekozen instellingen van autoriteit zoals
de Raad van Hoeders, en de veiligheidsdiensten keerden terug
en blokkeerden hervormingsmaatregelen terwijl ze de
veiligheidsrepressie verhoogden. Beginnend met landelijke
gemeenteraadsverkiezingen in 2003 en voortzetting van de
Majles-verkiezingen in 2004, herstelden conservatieven de
controle over de gekozen Iraanse overheidsinstellingen, wat
culmineerde met de inhuldiging van hardliner Mahmud Ahmadi-
nejad in augustus 2005 als president. Zijn controversiële
herverkiezing in juni 2009 leidde tot nationale protesten tegen
aantijgingen van verkiezingsfraude, maar de protesten werden
snel onderdrukt. Verslechterde economische omstandigheden,
voornamelijk als gevolg van wanbeheer door de regering en
internationale sancties, hebben in juli en oktober 2012
aanleiding gegeven tot ten minste twee belangrijke protesten op
economisch gebied, maar de interne veiligheidssituatie in Iran is
stabiel gebleven. President Ahmadi-nejad ' s onafhankelijke
figuren van het regime, waaronder de Supreme Leader, die
leiden tot conservatieve oppositie tegen zijn agenda voor het
laatste jaar van zijn presidentschap, en een vervreemding van
zijn politieke supporters. In juni 2013 verkozen Iraniërs een
gematigde conservatieve geestelijke Dr. Hasan Fereidun Ruhani



tot het presidentschap. Hij is al heel lang lid van het regime,
maar heeft beloften gedaan om de maatschappij en het
buitenlands beleid van Iran te hervormen. De VN-
Veiligheidsraad heeft een aantal resoluties aangenomen waarin
Iran wordt opgeroepen zijn activiteiten voor uraniumverrijking
en -verwerking op te schorten en te voldoen aan zijn IAEA-
verplichtingen en -verantwoordelijkheden, en in juli 2015 Iran
en de vijf permanente leden, plus Duitsland (P5 + 1)
ondertekende het gezamenlijke alomvattende actieplan (Jcpoa),
waarbij Iran instemde met beperkingen op zijn nucleaire
programma in ruil voor sancties. Iran organiseerde in 2016
verkiezingen voor de AOE en Majles, resulterend in een
conservatief gecontroleerde AOE en een Majles die veel
Iraniërs als meer steun voor de Ruhani-regering beschouwen
dan het vorige, conservatief gedomineerde lichaam. Iran zal in
mei 2017 presidentsverkiezingen houden. Ruhani heeft
momenteel de voorkeur om een tweede termijn te winnen.

Geografie van Iran

Waar op de wereld is Iran? De locatie
van dit land is Midden-Oosten, grenzend aan de Golf van
Oman, de Perzische Golf en de Kaspische Zee, tussen Irak en
Pakistan. Het totale gebied van Iran is 1,648,195 km2, waarvan



1,531,595 km2 land is. Dus dit is een heel groot land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: ruige, bergachtige rand; hoog, centraal bassin met
woestijnen, bergen; kleine, discontinue vlakten langs beide
kusten. Het laagste punt van Iran is Kaspische Zee -28 m, het
hoogste punt Kuh-e Damavand 5.625 m. En het klimaat is
meestal droog of halfgemont, subtropisch langs de Kaspische
kust.

Inwoners van Iran
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Iran wonen. Het

nummer is: 82,021,564 (7/2017 schatting). Dus dit land is een
van de meest bevolkte in de wereld. Wie woont hier? Perzisch,
Azeri, Koerd, Lur, Baloch, Arabische, Turkmeense en Turkse
stammen. Wat zijn de talen in Iran? Perzisch (officieel), Azeri
Turkse en Turkse dialecten, Koerdisch, Gilaki en Mazandarani,
Luri, Balochi, Arabisch, andere. En de religies: moslim
(officieel) 99,4% (Shia 90-95%, Sunni 5-10% ), andere
(inclusief Zoroastrian, Joods en Christian) 0,3%, niet
gespecificeerd 0,4% (2011 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 30.3 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 74 jaar. Waar wonen de mensen in Iran?
Hier: de bevolking is geconcentreerd in het noorden,
noordwesten en westen en weerspiegelt de positie van de
bergen Zagros en Elburz; de uitgestrekte droge gebieden in het
midden en oosten van het land, rond de woestijnen van de



Dasht-e Kavir en Dasht-e Lut, hebben een veel lagere
bevolkingsdichtheid. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Iran zijn: Teheran (kapitaal) 8.432 miljoen; Mashhad 3.014
miljoen; Esfahan 1,88 miljoen; Karaj 1.807 miljoen; Shiraz
1,661 miljoen; Tabriz 1.572 miljoen (2015).

Overheid en economie van Iran
De hoofdstad van Iran is Tehran en het overheidstype

theocratische republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 31 provincies (ostanha, enkelvoud -
ostan); Alborz, Ardabil, Azarbayjan-e Gharbi (West
Azerbeidzjan), Azarbayjan-e Sharqi (Oost-Azerbeidzjan),
Bushehr, Chahar Mahal va Bakhtiari, Esfahan, Fars, Gilan,
Golestan, Hamadan, Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshah,
Khorasan-e Jonubi (Zuid-Khorasan), Khorasan-e Razavi
(Razavi Khorasan), Khorasan-e Shomali (Noord-Khorasan),
Khuzestan, Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad, Kordestan,
Lorestan, Markazi, Mazandaran, Qazvin, Qom, Semnan, Sistan
va Baluchestan, Tehran , Yazd, Zanjan. Met betrekking tot de
economie van Iran zijn belangrijke industriële producten
aardolie, petrochemicaliën, gas, kunstmest, bijtende soda,
textiel, cement en andere bouwmaterialen, voedselverwerking
(met name suikerraffinage en plantaardige olieproductie), ferro-
en non-ferrometaalproductie, bewapening. Belangrijke
landbouwproducten zijn Tarwe, rijst, andere granen,
suikerbieten, suikerriet, fruit, noten, katoen; zuivelproducten,
wol; cavia-. De belangrijkste exportgoederen zijn petroleum
80%, chemische en petrochemische producten, fruit en noten,
tapijten, cement, erts en de belangrijkste exportpartners zijn



China 30,1%, India 16,7%, Zuid-Korea 9,7%, Turkije 9,5%,
Japan 6,8% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
industriële benodigdheden, kapitaalgoederen, levensmiddelen en
andere consumptiegoederen, technische diensten en de
belangrijkste importpartners zijn VAE 27,4%, China 13,2%,
Turkije 7,8%, Zuid-Korea 4,3%, Duitsland 4% (2016). Hoe
rijk is Iran en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$20,000 (2017 schatting). Dit is best goed. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
18.7% (2007 schatting).

Kaart van Iran
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Irak

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Irak. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Irak. Maar laten
we beginnen met de vlag van Irak hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Irak - Overzicht:
Wat moet je weten over Irak? Laten we beginnen met dit:

Voorheen onderdeel van het Ottomaanse rijk, werd Irak bezet
door het Verenigd Koninkrijk in de loop van de Eerste
Wereldoorlog; in 1920 werd het een Volkenbond-mandaat
onder Brits bestuur. In de loop van de volgende tientallen jaren
bereikte Irak in 1932 zijn onafhankelijkheid als koninkrijk. In
1958 werd een "republiek" uitgeroepen, maar in werkelijkheid
regeerde een reeks sterke mannen het land tot 2003. De laatste
was Saddam Husayn van 1979 tot 2003. Territoriale geschillen
met Iran leidden tot een niet afdoende en kostbare achtjarige
oorlog (1980-1988). In augustus 1990 greep Irak Koeweit
aan, maar werd tijdens de Golfoorlog van januari-februari 1991
door de door de VS geleide coalitietroepen van de VN
verdreven. Na de bevrijding van Koeweit eiste de VN-
Veiligheidsraad Irak om alle massavernietigingswapens en
bereik raketten en om verificatie-inspecties door de VN toe te
staan. De aanhoudende Iraakse niet-naleving van de resoluties
van de VN-Veiligheidsraad over een periode van 12 jaar leidde
tot de door de VS geleide invasie van Irak in maart 2003 en de
afzetting van het regime van Saddam Husayn. Amerikaanse
troepen bleven in Irak onder een mandaat van de VNVR tot en
met 2009 en onder een bilaterale veiligheidsovereenkomst
daarna, die hielpen bij het bieden van veiligheid en het trainen en
begeleiden van Iraakse veiligheidstroepen. In oktober 2005



keurden Irakezen een grondwet goed in een nationaal
referendum en verkozen overeenkomstig dit document in
december 2005 een 275 leden tellende Raad van
Afgevaardigden (COR). De COR keurde de meeste
kabinetsministers in mei 2006 goed, wat de overgang naar de
eerste Irakese regering markeert. constitutionele regering in
bijna een halve eeuw. Bijna negen jaar na de start van de
Tweede Golfoorlog in Irak eindigden de Amerikaanse militaire
operaties daar halverwege december 2011. In januari 2009 en
april 2013 Irak hield verkiezingen voor provinciale raden in alle
gouvernementen, behalve de drie bestaande uit de regionale
regering van Koerdistan en Kirkuk Governorate. Irak heeft in
maart 2010 een nationale wetgevende verkiezing gehouden -
325 wetgevers gekozen in een uitgebreid COR - en na negen
maanden impasse keurde de COR de nieuwe regering in
december 2010 goed. In april 2014 hield Irak een nationale
wetgevende verkiezing en breidde de COR uit tot 328
wetgevers. Premier Nuri al-Maliki sloot zijn bod af voor een
derde ambtstermijn, waardoor nieuwe premier Haydar al-
Abadi, een sjiitische moslim uit Bagdad, de wetgevende
goedkeuring van zijn nieuwe kabinet kon verwerven in
september 2014. Sinds 2014 is Irak verloofd in een militaire
campagne tegen ISIS om verloren gebied in het westelijke en
noordelijke deel van het land te heroveren.

Geografie van Irak



Waar op de wereld is Irak? De locatie
van dit land is Midden-Oosten, grenzend aan de Perzische Golf,
tussen Iran en Koeweit. Het totale gebied van Irak is 438,317
km2, waarvan 437,367 km2 land is. Dus dit is een vrij groot
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: meestal brede vlaktes; rietmoerassen langs de
Iraanse grens in het zuiden met grote overstroomde gebieden;
bergen langs de grens met Iran en Turkije. Het laagste punt van
Irak is Perzische Golf 0 m, het hoogste punt Cheekha Dar
(Koerdisch voor "Zwarte tent") 3.611 m. En het klimaat is
grotendeels woest; milde tot koele winters met droge, hete,
wolkenloze zomers; noordelijke bergachtige gebieden langs de
Iraanse en Turkse grenzen ervaren koude winters met af en toe
zware sneeuw die smelten in het vroege voorjaar, soms
veroorzaakt uitgebreide overstromingen in centraal en zuidelijk
Irak,.

Inwoners van Irak
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Irak wonen. Het

nummer is: 39,192,111 (7/2017 schatting). Er wonen dus vrij
veel mensen hier. Wie woont hier? Arabisch 75-80%,
Koerdisch 15-20%, andere 5% (inclusief Turkmenen, Yezidi,



Shabak, Kaka'i, bedoeïenen, Romani , Assyrian, Circassian,
Sabaean-Mandaean, Persian). Wat zijn de talen in Irak?
Arabisch (officieel), Koerdisch (officieel), Turkmeens (een
Turks dialect), Syrisch (Neo-Aramees) en Armeens zijn
officieel in gebieden waar moedertaalsprekers van deze talen
een meerderheid vormen van de populatie). En de religies:
Moslim (officieel) 95-98% (sjiitische 64-69%, soennitische 29-
34%), christelijke 1% (inclusief katholieke, orthodoxe,
protestantse, Assyrische kerk van het oosten), andere 1-4%.
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 20 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 74.9 jaar. Waar
wonen de mensen in Irak? Hier: Bevolking is geconcentreerd in
het noorden, midden en oostelijke delen van het land, met veel
van de grotere stedelijke agglomeraties gevonden langs
uitgestrekte delen van de rivieren de Tigris en de Eufraat; veel
van de westelijke en zuidelijke gebieden zijn ofwel lichtbevolkte
of onbewoonde. De belangrijkste stedelijke gebieden van Irak
zijn: Bagdad (hoofdstad) 6.643 miljoen; Mosul 1.694 miljoen;
Erbil 1.166 miljoen; Basra 1.019 miljoen; Zoals Sulaymaniyah
1,004 miljoen; Najaf 889.000 (2015).

Overheid en economie van Irak
De hoofdstad van Irak is Bagdad en het overheidstype

federale parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 18 gouvernementen (muhafazat,
enkelvoud - muhafazah (Arabisch); parezgakan, enkelvoud -
parezga (Koerdisch)) en 1 regio; Al Anbar; Al Basrah; Al



Muthanna; Al Qadisiyah (Ad Diwaniyah); Een Najaf; Arbil
(Erbil) (Arabisch), Hewler (Koerdisch); Als Sulaymaniyah
(Arabisch), Slemani (Koerdisch); Babil; Bagdad; Dahuk
(Arabisch), Dihok (Koerdisch); Dhi Qar; Diyala; Karbala ';
Kirkuk; Regionale overheid van Koerdistan; Maysan; Ninawa;
Salah ad Din; Wasit. Met betrekking tot de economie van Irak
zijn belangrijke industriële producten aardolie, chemicaliën,
textiel, leer, bouwmaterialen, voedselverwerking, kunstmest,
metaalproductie / -verwerking. Belangrijke landbouwproducten
zijn tarwe, gerst, rijst, groenten, dadels, katoen; vee, schapen,
pluimvee. De belangrijkste exportgoederen zijn ruwe olie 99%,
ruwe materialen exclusief brandstoffen, voedsel, levende dieren
en de belangrijkste exportpartners zijn China 21,9%, India
20,6%, VS 12,3%, Zuid-Korea 10,3%, Italië 6,8%,
Griekenland 5,4% (2016). De belangrijkste importgoederen
zijn voedsel, medicijnen, fabrikanten en de belangrijkste
importpartners zijn China 26,9%, Turkije 26,6%, Zuid-Korea
5%, VS 4,4% (2016). Hoe rijk is Irak en hoe rijk zijn mensen
in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd
van de bevolking (PPP): $17,000 (2017 schatting). Dit is best
goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 23% (2014 schatting).

Kaart van Irak
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Ierland

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Ierland. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Ierland. Maar
laten we beginnen met de vlag van Ierland hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Ierland - Overzicht:
Wat moet je weten over Ierland? Laten we beginnen met

dit: Keltische stammen arriveerden op het eiland tussen 600 en
150 v. Chr. Invasies door Noormannen die aan het eind van de
achtste eeuw begonnen, werden tenslotte beëindigd toen koning
Brian BORU de Denen versloeg in 1014. Normandische
invasies begonnen in de 12e eeuw en vertrokken meer dan
zeven eeuwen Anglo -Iers gevecht gekenmerkt door hevige
opstanden en harde repressies. De Ierse hongersnood van het
midden van de 19e eeuw zag de bevolking van het eiland met
een derde afnemen door honger en emigratie. Gedurende meer
dan een eeuw daarna bleef de bevolking van het eiland alleen
maar vallen om opnieuw te beginnen groeien in de jaren zestig.
In de afgelopen 50 jaar heeft het hoge geboortecijfer van
Ierland het demografisch gezien een van de jongste
bevolkingsgroepen in de EU gemaakt. De moderne Ierse staat
vindt zijn oorsprong in de mislukte opstand van de
paasmaandag in 1916 die een aantal jaren van
guerrillaoorlogvoering leidde, resulterend in onafhankelijkheid
van het VK in 1921 voor 26 zuidelijke provincies; zes
noordelijke (Ulster) graafschappen bleven een deel van het VK.
Diepe sektarische verdeeldheid tussen katholieke en
protestantse bevolkingsgroepen en systemische discriminatie in
Noord-Ierland barstte los in jaren van geweld, bekend als de
"problemen" die begonnen in de jaren zestig. De regering van
Ierland maakte deel uit van een proces, samen met de



regeringen van het Verenigd Koninkrijk en de VS, dat de
overeenkomst van Goede Vrijdag in Noord-Ierland in 1998
heeft bemiddeld. Dit heeft geleid tot een nieuwe fase van
samenwerking tussen de Ierse en de Britse regering. Ierland
was neutraal in de Tweede Wereldoorlog en zet zijn beleid van
militaire neutraliteit voort. Ierland trad toe tot de Europese
Gemeenschap in 1973 en de monetaire unie van de eurozone in
1999. De economische hoogdagen van de Celtic Tiger (1995-
2007) kenden een snelle economische groei, die in 2008 abrupt
eindigde met de instorting van het Ierse bankwezen systeem.
Vandaag herstelt de economie, gevoed door grote en groeiende
buitenlandse directe investeringen, vooral van Amerikaanse
multinationals.

Geografie van Ierland

Waar op de wereld is Ierland? De
locatie van dit land is West-Europa, bezet vijf-zesde van het
eiland Ierland in de Noord-Atlantische Oceaan, ten westen van
Groot-Brittannië. Het totale gebied van Ierland is 70,273 km2,
waarvan 68,883 km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: meestal vlak tot rollende binnenvlakte omgeven door



ruige heuvels en lage bergen; zeekliffen aan de westkust. Het
laagste punt van Ierland is Atlantische Oceaan 0 m, het hoogste
punt Carrauntoohil 1.041 m. En het klimaat is gematigd
zeegebied; gewijzigd door North Atlantic Current; zachte
winters, koele zomers; consistent vochtig; bewolkt over de helft
van de tijd,.

Inwoners van Ierland
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Ierland wonen.

Het nummer is: 5,011,102 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Iers 82,2%, Ierse reizigers
0,7%, overig wit 9,5%, Aziatisch 2,1%, zwart 1,4%, andere
1,5%, niet-gespecificeerd 2,6% (2016 est.). Wat zijn de talen in
Ierland? Engels (officieel, de algemeen gebruikte taal), Iers
(Gaelic of Gaeilge) (officieel, gesproken door ongeveer 39,8%
van de bevolking vanaf 2016; voornamelijk gesproken in
gebieden langs de westkust van Ierland bekend als gaeltachtai,
die officieel erkende regio's zijn waar het Iers de belangrijkste
taal is). En de religies: Rooms-katholiek 78,3%, kerk van
Ierland 2,7%, andere christenen 1,6%, orthodox 1,3%, moslim
1,3%, andere 2,4%, geen 9,8%, niet-gespecificeerd 2,6%
(2016 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 36.8 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 80.9
jaar. Waar wonen de mensen in Ierland? Hier: Bevolking de
distributie wordt gewogen naar de oostkant van het eiland, met
de grootste concentratie in en rond Dublin; de populaties in het



westen zijn klein als gevolg van bergachtig land, armere grond,
gebrek aan goede transportroutes en minder banenkansen. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Ierland zijn: Dublin
(hoofdstad) 1.169 miljoen (2015).

Overheid en economie van Ierland
De hoofdstad van Ierland is Dublin en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 28 graafschappen en 3 steden;
Carlow, Cavan, Clare, Cork, Cork, Donegal, Dublin, Dun
Laoghaire-Rathdown, Fingal, Galway, Galway, Kerry, Kildare,
Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo,
Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon , Sligo, Zuid-Dublin,
Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, Wicklow. Met
betrekking tot de economie van Ierland zijn belangrijke
industriële producten farmaceutische producten voor
zuivelproducten , chemicaliën, computerhardware en -software,
voedingsmiddelen, dranken en brouwen; medische apparatuur.
Belangrijke landbouwproducten zijn Gerst, aardappelen, tarwe
; rundvlees,. De belangrijkste exportgoederen zijn machines en
uitrusting, computers, chemicaliën, medische hulpmiddelen,
farmaceutische producten; voedingsmiddelen, dierlijke
producten en de belangrijkste exportpartners zijn VS 26%, VK
12,7%, België 12,6%, Duitsland 6,7%, Zwitserland 5,4%,
Nederland 5,1%, Frankrijk 4,2% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn gegevensverwerkende apparatuur, andere
machines en uitrusting, chemicaliën, aardolie en
aardolieproducten, textiel, kleding en de belangrijkste
importpartners zijn UK 28,8%, VS 15,9%, Frankrijk 12,6%,



Duitsland 10,1%, Nederland 4,7% (2016). Hoe rijk is Ierland
en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is
hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $72,600
(2017 schatting). Dit betekent dat de mensen hier gemiddeld
rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 8.2% (2013 schatting).

Kaart van Ierland
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Man

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Man. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Man. Maar laten
we beginnen met de vlag van Man hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Man - Overzicht:
Wat moet je weten over Man? Laten we beginnen met dit:

Een deel van het Noorse Koninkrijk der Hebriden tot de 13e
eeuw toen het werd afgestaan aan Schotland, kwam het eiland
in 1765 onder de Britse kroon. Huidige zorgen omvatten het
herleven van de bijna uitgestorven Manx-Gaelic-taal. Isle of
Man is een afhankelijkheid van de Britse Kroon, maar maakt
geen deel uit van het VK of de EU. De Britse regering blijft
echter grondwettelijk verantwoordelijk voor haar verdediging
en internationale vertegenwoordiging.

Geografie van Man

Waar op de wereld is Man? De
locatie van dit land is West-Europa, eiland in de Ierse Zee,
tussen Groot-Brittannië en Ierland. Het totale gebied van Man
is 572 km2, waarvan 572 km2 land is. Dus dit is een vrij klein
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: heuvels in het noorden en zuiden gedeeld door
centrale vallei. Het laagste punt van Man is Ierse Zee 0 m, het



hoogste punt Snaefell 621 m. En het klimaat is gematigd; koele
zomers en milde winters; bewolkt ongeveer een derde van de
tijd.

Inwoners van Man
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Man wonen.

Het nummer is: 88,815 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? wit 96,5%, Aziatisch /
Aziatisch Brits 1,9%, ander 1,5% (2011 est.). Wat zijn de talen
in Man? Engels, Manx Gaelic (ongeveer 2% van de bevolking
heeft enige kennis). En de religies: Protestant (Anglicaans,
Methodist, Baptist, Presbyterian, Society of Friends), Roman
Katholiek. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 44.2 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 81.3
jaar. Waar wonen de mensen in Man? Hier: de meeste mensen
geconcentreerd in steden en grote steden waarvan Douglas, in
het zuidoosten, de grootste. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Man zijn: Douglas (hoofdstad) 29.000 (2014).

Overheid en economie van Man
De hoofdstad van Man is Douglas en het overheidstype

parlementaire democratie (Tynwald); a Kroonafhankelijkheid
van het Verenigd Koninkrijk. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - geen; er zijn geen eerste-orde
administratieve onderverdelingen zoals gedefinieerd door de
Amerikaanse regering, maar er zijn 24 lokale autoriteiten met
elk hun eigen verkiezingen. Met betrekking tot de economie van



Man zijn belangrijke industriële producten financiële diensten,
lichte productie, toerisme. Belangrijke landbouwproducten zijn
granen, groenten; rundvee, schapen, varkens, pluimvee. De
belangrijkste exportgoederen zijn tweeds, haring, verwerkte
schaaldieren, rundvlees, lamshout en de belangrijkste
exportpartners zijn dit is onbekend. De belangrijkste
importgoederen zijn , meststoffen, vis en de belangrijkste
importpartners zijn dit is onbekend. Hoe rijk is Man en hoe rijk
zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP
per hoofd van de bevolking (PPP): $84,600 (2014 schatting).
Dit betekent dat de mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
onbekend%.

Kaart van Man
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Israël

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Israël. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Israël. Maar
laten we beginnen met de vlag van Israël hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Israël - Overzicht:
Wat moet je weten over Israël? Laten we beginnen met dit:

Na de Tweede Wereldoorlog trok Groot-Brittannië zich terug
uit zijn mandaat van Palestina en de VN stelde voor het gebied
te verdelen in Arabische en Joodse staten, een regeling die door
de Arabieren werd verworpen. Niettemin werd in 1948 een
Israëlische staat uitgeroepen en Israël versloeg vervolgens de
Arabische legers in een reeks oorlogen die geen eind maakten
aan diepe spanningen tussen de twee partijen. (De gebieden die
Israël bezet sinds de oorlog van 1967 zijn niet opgenomen in
het Israëlische landenprofiel, tenzij anders vermeld.) Op 25 april
1982 trok Israël zich terug uit het Sinaï-schiereiland in
overeenstemming met het Vredesverdrag van 1979 tussen Israël
en Egypte. In overeenstemming met het kader dat tijdens de
conferentie van Madrid in oktober 1991 werd vastgesteld,
voerde Israël bilaterale onderhandelingen met Palestijnse
vertegenwoordigers en Syrië om met elk een permanente
regeling te bereiken. Israël en de Palestijnse functionarissen
ondertekenden op 13 september 1993 een beginselverklaring
(ook bekend als de 'Oslo-akkoorden'), die het idee van een
tweestatenoplossing voor hun conflict verankeren en een
interimperiode van Palestijns zelfbestuur begeleiden. De partijen
bereikten tussen 1994 en 1999 zes bijkomende belangrijke
interim-overeenkomsten om de voorwaarden te scheppen voor
een tweestatenoplossing, maar de meeste zijn nooit volledig



gerealiseerd. Opvallende territoriale en andere geschillen met
Jordanië werden opgelost in het Israël-Jordanië vredesverdrag
van 26 oktober 1994. De vooruitgang in de richting van een
definitieve statusovereenkomst met de Palestijnen werd
ondermijnd door Israëlisch-Palestijns geweld tussen 2001 en
februari 2005. Israël is in 2005 eenzijdig verwijderd van de
Gazastrook, evacuatie van kolonisten en zijn leger terwijl de
controle over de meeste punten van binnenkomst in de
Gazastrook behouden blijft. De verkiezing van Hamas tot hoofd
van de Palestijnse Wetgevende Raad in 2006 heeft tijdelijk de
betrekkingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA)
bevroren. Israël nam deel aan een 34-dagen-conflict met
Hezbollah in Libanon van juli-augustus 2006 en een 23-dagen-
conflict met Hamas in de Gazastrook van december 2008-
januari 2009. In november 2012 was Israël betrokken bij een
zevendaags conflict met Hamas in de Gazastrook. Directe
besprekingen met de Palestijnen die het meest recent in juli
2013 zijn gestart maar in april 2014 zijn opgeschort. De
besprekingen waren de vierde gezamenlijke inspanning om de
problemen in verband met de definitieve status tussen de
partijen op te lossen, aangezien deze voor het eerst werden
besproken in Camp David in 2000. Drie maanden later
kwamen Hamas en andere militante groepen lanceerden
raketten naar Israël,

Geografie van Israël



Waar op de wereld is Israël? De locatie
van dit land is Midden-Oosten, grenzend aan de Middellandse
Zee, tussen Egypte en Libanon. Het totale gebied van Israël is
20,770 km2, waarvan 20,330 km2 land is. Dit is dus geen groot
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: Negev-woestijn in het zuiden; lage kustvlakte;
centrale bergen; Jordan Rift Valley. Het laagste punt van Israël
is Dode Zee -431 m, het hoogste punt Har Meron 1.208 m. En
het klimaat is gematigd; warm en droog in zuidelijke en
oostelijke woestijngebieden.

Inwoners van Israël
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Israël wonen.

Het nummer is: 8,299,706 (7/2017 schatting) (includes
populations of the Golan Heights of Golan Sub-District and also
East Jerusalem, which was annexed by Israel after 1967). Dit is
dus geen erg grote populatie. Wie woont hier? joods 74,7%
(waarvan 76.3% in Israël, Europa / Amerika / Oceanië-
geboren 16,2%, in Afrika geboren 4,8%, in Azië geboren
2,7%), niet-joods 25,2% (meestal Arabisch) (2016 est.). Wat
zijn de talen in Israël? Hebreeuws (officieel), Arabisch (officieel
gebruikt voor de Arabische minderheid), Engels (meest gebruikt



vreemde taal). En de religies: joods 74,7%, moslim 17,7%,
christen 2%, druzen 1,6%, overig 4% (2016 est.). Hoe oud zijn
de mensen gemiddeld? 29.9 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 82.5 jaar. Waar
wonen de mensen in Israël? Hier: bevolking geconcentreerd in
en rond Tel-Aviv, evenals rond de Zee van Galilea; het zuiden
blijft dunbevolkt met uitzondering van de kust van de Golf van
Aqaba. De belangrijkste stedelijke gebieden van Israël zijn: Tel
Aviv-Yafo 3,608 miljoen; Haifa 1.097 miljoen; Jeruzalem
(uitgeroepen hoofdstad) 839.000 (2015).

Overheid en economie van Israël
De hoofdstad van Israël is Jeruzalem; opmerking - de VS

erkenden Jeruzalem in december 2017 als hoofdstad van Israël
zonder een standpunt in te nemen over de specifieke grenzen
van de Israëlische soevereiniteit en het overheidstype
parlementaire democratie. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 6 districten (mehozot, singular -
mehoz); Centraal, Haifa, Jeruzalem, Noord, Zuid, Tel Aviv. Met
betrekking tot de economie van Israël zijn belangrijke
industriële producten hoogtechnologische producten
(waaronder luchtvaart, communicatie, computerondersteund
ontwerp en fabrikanten, medische elektronica, vezeloptica),
hout- en papierproducten, potas en fosfaten, voedsel, dranken
en tabak, bijtende soda, cement, farmaceutische producten,
bouw, metaal producten, chemische producten, kunststoffen,
geslepen diamanten, textiel, footwea. Belangrijke



landbouwproducten zijn Citrus, groenten, katoen ; rundvlees,
gevogelte, zuivelproducten. De belangrijkste exportgoederen
zijn machines en uitrusting, software, geslepen diamanten,
landbouwproducten, chemicaliën, textiel en kleding en de
belangrijkste exportpartners zijn VS 29,3%, Hong Kong 7,4%,
VK 6,5%, China 5,5%, België 4,2% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn grondstoffen, militaire uitrusting,
investeringsgoederen, ruwe diamant, brandstoffen, graan,
consumptiegoederen en de belangrijkste importpartners zijn VS
12,2%, China 8,9%, Zwitserland 6,4%, Duitsland 6,1%, België
5,9%, VK 5,5%, Nederland 4,1% , Italië 4% (2016). Hoe rijk
is Israël en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$36,200 (2017 schatting). Dit betekent dat de levensstandaard
hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 22%.

Kaart van Israël
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Italië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Italië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Italië. Maar laten
we beginnen met de vlag van Italië hier:
 

Italië - Overzicht:
Wat moet je weten over Italië? Laten we beginnen met dit:

Italië werd een nationale staat in 1861 toen de regionale staten
van het schiereiland, samen met Sardinië en Sicilië, verenigd
werden onder koning Victor Emmanuel II. Een tijdperk van
parlementaire regering kwam tot een einde in de vroege jaren
1920 toen Benito Mussolini een fascistische dictatuur vestigde.
Zijn bondgenootschap met nazi-Duitsland leidde tot de
nederlaag van Italië in de Tweede Wereldoorlog. Een
democratische republiek verving de monarchie in 1946 en
volgde een economische opleving. Italië is charter-lid van de
NAVO en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en
de daaropvolgende opvolgers van de EU en de EU. Het heeft
een voortrekkersrol vervuld in de Europese economische en
politieke eenwording en is sinds 1999 lid van de Economische
en Monetaire Unie. Aanhoudende problemen zijn onder meer
trage economische groei, hoge werkloosheid onder jongeren en
vrouwen, georganiseerde misdaad, corruptie,

Geografie van Italië



Waar op de wereld is Italië? De
locatie van dit land is Zuid-Europa, een schiereiland dat zich
uitstrekt tot in de centrale Middellandse Zee, ten noordoosten
van Tunesië. Het totale gebied van Italië is 301,340 km2,
waarvan 294,140 km2 land is. Dus dit is een vrij groot land.
Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: meestal ruig en bergachtig; enkele vlaktes, laaggelegen
kustgebieden. Het laagste punt van Italië is Middellandse Zee 0
m, het hoogste punt Mont Blanc (Monte Bianco) de
Courmayeur 4.748 m (een secundaire piek van de Mont
Blanc). En het klimaat is overwegend mediterraan; alpine in het
verre noorden; heet, droog in het zuiden,.

Inwoners van Italië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Italië wonen.

Het nummer is: 62,137,802 (7/2017 schatting). Er wonen dus
vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Italiaans (omvat kleine
clusters van Duits-, Frans- en Sloveens-Italianen in het noorden
en Albanees-Italianen en Grieks-Italianen in het zuiden). Wat
zijn de talen in Italië? Italiaans (officieel), Duits (delen van
Trentino -Alto-Adige-regio is overwegend Duitstalig), Frans



(kleine Franstalige minderheid in de regio Valle d'Aosta),
Sloveense (Sloveenstalige minderheid in het gebied Trieste-
Gorizia). En de religies: Christian 80% (overwegend rooms-
katholiek met hele kleine groep Jehovah's Getuigen en
protestanten), moslim (ongeveer 800.000 tot 1 miljoen), atheïst
en agnostisch 20%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 45.5
jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is
- dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft
is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)?
Dit: 82.3 jaar. Waar wonen de mensen in Italië? Hier: Ondanks
een onderscheidend patroon met een industrieel noorden en een
agrarisch zuiden, een redelijk gelijke bevolkingsspreiding
bestaat in het grootste deel van het land, met kustgebieden, de
Po-riviervallei, en stedelijke centra (met name Milaan, Rome en
Napels), die grotere en dichtere bevolkingsgroepen aantrekken.
De belangrijkste stedelijke gebieden van Italië zijn: ROME
(kapitaal) 3,718 miljoen; Milaan 3.099 miljoen; Napels 2.202
miljoen; Turijn 1,765 miljoen; Palermo 853.000; Bergamo
840.000 (2015).

Overheid en economie van Italië
De hoofdstad van Italië is Rome en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 15 regio's (regioni, singular -
regione) en 5 autonome regio's (regioni autonome, singular -
regione autonoma). Met betrekking tot de economie van Italië
zijn belangrijke industriële producten toerisme, machines, ijzer
en staal, chemie, voeding, textiel, auto's, kleding, schoeisel,
keramiek. Belangrijke landbouwproducten zijn fruit, groenten,



druiven, aardappelen, suikerbieten, sojabonen, graan, olijven;
rundvlees, zuivelproducten; vissen. De belangrijkste
exportgoederen zijn technologische producten, textiel en
kleding, de productie van machines, auto's, transportmiddelen,
chemicaliën; voedingsmiddelen, dranken en tabak; mineralen,
non-ferrometalen en de belangrijkste exportpartners zijn
Duitsland 12,6%, Frankrijk 10,5%, VS 8,9%, VK 5,4%,
Spanje 5%, Zwitserland 4,6% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn technische producten, chemicaliën,
transportmiddelen, energieproducten, mineralen en non-ferro
metalen, textiel en kleding; voedingsmiddelen, dranken, tabak
en de belangrijkste importpartners zijn Duitsland 16,3%,
Frankrijk 8,9%, China 7,5%, Nederland 5,5%, Spanje 5,3%,
België 4,9% (2016). Hoe rijk is Italië en hoe rijk zijn mensen in
dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van
de bevolking (PPP): $38,000 (2017 schatting). Dit betekent dat
de levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 29.9% (2012
schatting).

Kaart van Italië
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Jamaica

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Jamaica. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Jamaica. Maar
laten we beginnen met de vlag van Jamaica hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Jamaica - Overzicht:
Wat moet je weten over Jamaica? Laten we beginnen met

dit: Het eiland - ontdekt door Christopher Columbus in 1494 -
werd begin van de 16e eeuw door de Spanjaarden beslecht.
De inheemse Taino, die eeuwenlang Jamaica bewoonde, werd
geleidelijk uitgeroeid en vervangen door Afrikaanse slaven.
Engeland greep het eiland in 1655 en vestigde een plantage-
economie op basis van suiker, cacao en koffie. De afschaffing
van de slavernij in 1834 bevrijdde een kwart miljoen slaven,
van wie velen kleine boeren werden. Jamaica verhoogde
geleidelijk aan zijn onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. In
1958 sloot het zich aan bij andere Britse Caribische koloniën bij
het vormen van de Federatie van de West-Indië. Jamaica kreeg
volledige onafhankelijkheid toen het zich terugtrok uit de
Federatie in 1962. Verslechterde economische omstandigheden
in de jaren zeventig leidden tot herhaaldelijk geweld toen
rivaliserende bendes die verbonden waren met de belangrijkste
politieke partijen evolueerden naar krachtige georganiseerde
misdaadnetwerken die betrokken zijn bij internationale
drugssmokkel en het witwassen van geld. Gewelddadige
misdaad, drugshandel en armoede vormen een belangrijke
uitdaging voor de regering van vandaag. Desalniettemin blijven
veel plattelands- en resortgebieden relatief veilig en dragen
aanzienlijk bij aan de economie.

Geografie van Jamaica



Waar op de wereld is Jamaica? De
locatie van dit land is Caraïben, eiland in de Caribische Zee, ten
zuiden van Cuba. Het totale gebied van Jamaica is 10,991 km2,
waarvan 10,831 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: voornamelijk bergen, met smalle, discontinue
kustvlakte. Het laagste punt van Jamaica is Caribische zee 0 m,
het hoogste punt Blauwe bergtop 2.256 m. En het klimaat is
tropisch; warm, vochtig; gematigde interio.

Inwoners van Jamaica
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Jamaica wonen.

Het nummer is: 2,990,561 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? zwart 92,1%, gemengd
6,1%, Oost-Indisch 0,8%, andere 0,4%, niet gespecificeerd
0,7% (2011 est.). Wat zijn de talen in Jamaica? Engels, Engels
patois. En de religies: Protestant 64,8% (inclusief zevende dag
adventist 12,0%, Pinksterman 11,0%, andere kerk van God
9,2%, nieuwtestamentische kerk van God 7,2%, baptist 6,7%,
kerk van God in Jamaica 4,8%, kerk van God van profetie
4,5%, Anglicaan 2,8%, verenigde kerk 2,1%, methodist 1,6%,
nieuw leven ingeblazen 1,4%, broeders 0,9% en Moravië
0,7%), rooms-katholiek 2,2%, Jehovah's getuige 1,9%,
rastafari 1,1%, andere 6,5%, geen 21,3%, niet-gespecificeerd



2,3% (2011 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 26 jaar.
We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus
de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is
jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit:
73.7 jaar. Waar wonen de mensen in Jamaica? Hier:
Bevolkingsdichtheid is overal hoog, maar stijgt in en rond
Kingston, Montego Bay en Port Esquivel. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Jamaica zijn: Kingston (hoofdstad)
588.000 (2015).

Overheid en economie van Jamaica
De hoofdstad van Jamaica is Kingston en het overheidstype

parlementaire democratie (Parlement) onder een constitutionele
monarchie; een Commonwealth-rijk. Laten we eens kijken naar
de administratieve afdelingen - 14 parochies; Clarendon,
Hanover, Kingston, Manchester, Portland, Saint Andrew, Saint
Ann, Saint Catherine, Saint Elizabeth, Saint James, Saint Mary,
Saint Thomas, Trelawny, Westmoreland. Met betrekking tot de
economie van Jamaica zijn belangrijke industriële producten ,
bauxiet / alumina, agrarische verwerking, lichte producten, rum,
cement, metaal, papier, chemische producten,
telecommunicatie. Belangrijke landbouwproducten zijn
suikerriet, bananen, koffie, citrus, yams, ackees, groenten;
gevogelte, geiten, melk; schelpdiertoerisme. De belangrijkste
exportgoederen zijn alumina, bauxiet, suiker, rum, koffie, yams,
dranken, chemicaliën, kleding , minerale brandstoffen en de
belangrijkste exportpartners zijn VS 40,8%, Canada 11,9%,
Nederland 10,2%, Rusland 5,8%, VK 4,1% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn voedsel en andere



consumptiegoederen, industriële benodigdheden, brandstof,
onderdelen en accessoires van kapitaalgoederen, machines en
transportmiddelen, bouwmaterialen en de belangrijkste
importpartners zijn VS 39% , Trinidad en Tobago 7,2%, China
6,4%, Japan 6,2%, Mexico 4,1% (2016). Hoe rijk is Jamaica
en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is
hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $9,200 (2017
schatting). Dit is een vrij laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
16.5% (2009 schatting).

Kaart van Jamaica
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Japan

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Japan. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Japan. Maar
laten we beginnen met de vlag van Japan hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Japan - Overzicht:
Wat moet je weten over Japan? Laten we beginnen met dit:

In 1603, na decennia van burgeroorlogen, luidde het
Tokugawa-shogunaat (een door het leger geleide, dynastieke
regering) een lange periode van relatieve politieke stabiliteit en
isolatie van buitenlandse invloeden in. Al meer dan twee eeuwen
maakte dit beleid het voor Japan mogelijk om te genieten van
de bloei van zijn inheemse cultuur. Japan opende zijn havens na
de ondertekening van het Verdrag van Kanagawa met de VS in
1854 en begon intensief te moderniseren en te industrialiseren.
Tijdens de late 19e en de vroege 20e eeuw, Japan werd een
regionale macht die in staat was om de krachten van zowel
China als Rusland te verslaan. Het bezette Korea, Formosa
(Taiwan) en het zuidelijke eiland Sakhalin. In 1931-32 bezet
Japan Mantsjoerije, en in 1937 lanceerde het een grootschalige
invasie van China. Japan viel Amerikaanse troepen aan in 1941
- waardoor Amerika werd getriggerd ' s intocht in de Tweede
Wereldoorlog - en bezet al snel een groot deel van Oost- en
Zuidoost-Azië. Na de nederlaag in de Tweede Wereldoorlog
herstelde Japan zich om een economische macht en een
bondgenoot van de VS te worden. Terwijl de keizer zijn troon
behoudt als een symbool van nationale eenheid, hebben
gekozen politici de feitelijke beslissingsbevoegdheid. Na drie
decennia van ongekende groei kende de economie van Japan
een grote vertraging vanaf de jaren negentig, maar het land blijft



een economische macht. In maart 2011 verwoestte Japan's
sterkste aardbeving ooit en een bijbehorende tsunami,
verwoestte het noordoostelijke deel van het eiland Honshu,
doodde duizenden mensen en beschadigde verschillende
kerncentrales. De catastrofe heeft de economie en de energie-
infrastructuur van het land belemmerd en zijn vermogen getest
om humanitaire rampen te bestrijden.

Geografie van Japan

Waar op de wereld is Japan? De
locatie van dit land is Oost-Azië, eilandenketen tussen de
Noord-Stille Oceaan en de Japanse Zee, ten oosten van het
Koreaanse schiereiland. Het totale gebied van Japan is 377,915
km2, waarvan 364,485 km2 land is. Dus dit is een vrij groot
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: meestal ruig en bergachtig. Het laagste punt van
Japan is Hachiro-gata -4 m, het hoogste punt Mount Fuji 3.776
m. En het klimaat is varieert van tropisch in het zuiden tot koel
gematigd in het noorden,.

Inwoners van Japan
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Japan wonen.

Het nummer is: 126,451,398 (7/2017 schatting). Dus dit land is
een van de meest bevolkte in de wereld. Wie woont hier?



Japanse 98.5%, Koreanen 0.5%, Chinese 0.4%, andere 0.6%.
Wat zijn de talen in Japan? Japanse. En de religies: shintoïsme
79.2%, Boeddhisme 66.8%, Christendom 1,5%, andere 7,1%.
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 47.3 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 85.3 jaar. Waar
wonen de mensen in Japan? Hier: Alle primaire en secundaire
regio's met een hoge bevolkingsdichtheid liggen aan de kust;
een derde van de bevolking woont in en rond Tokio op de
centrale vlakte (Kanto Plain). De belangrijkste stedelijke
gebieden van Japan zijn: Tokio (hoofdstad) 38,001 miljoen;
Osaka-Kobe 20,238 miljoen; Nagoya 9,406 miljoen;
Kitakyushu-Fukuoka 5,51 miljoen; Shizuoka-Hamamatsu
3,369 miljoen; Sapporo 2.571 miljoen (2015).

Overheid en economie van Japan
De hoofdstad van Japan is Tokyo en het overheidstype

Parlementaire constitutionele monarchie. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 47 prefecturen; Aichi,
Akita, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima,
Gifu, Gunma, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa,
Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto,
Kyoto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara,
Niigata, Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Saga, Saitama,
Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokio, Tottori,
Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi. Met
betrekking tot de economie van Japan zijn belangrijke
industriële producten tot 's werelds grootste en meest



technologisch geavanceerde producenten van motorvoertuigen,
elektronische apparatuur, machine gereedschappen, staal en
non-ferrometalen, schepen, chemicaliën, textiel, bewerkte
voedingsmiddelen. Belangrijke landbouwproducten zijn
groenten, rijst, vis, gevogelte, fruit, zuivelproducten,
varkensvlees, rundvlees, bloemen, aardappelen / taro's / yams,
suikerriet, thee, peulvruchten, tarwe en gerst behoren. De
belangrijkste exportgoederen zijn motorvoertuigen 14,9%;
ijzer- en staalproducten 5,4%; halfgeleiders 5%; auto-
onderdelen 4,8%; vermogen genererende machines 3,5%;
plastic materialen 3,3% (2014 est.) en de belangrijkste
exportpartners zijn VS 20,2%, China 17,7%, Zuid-Korea
7,2%, Hong Kong 5,2%, Thailand 4,3% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn aardolie 16,1%; vloeibaar
aardgas 9,1%; kleding 3,8%; halfgeleiders 3,3%; steenkool
2,4%; audio- en visuele apparatuur 1,4% (2014 est.) en de
belangrijkste importpartners zijn China 25,8%, VS 11,4%,
Australië 5%, Zuid-Korea 4,1% (2016). Hoe rijk is Japan en
hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier
het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $42,700 (2017
schatting). Dit betekent dat de mensen hier gemiddeld rijk zijn.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 16.1% (2013 schatting).

Kaart van Japan
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Jersey

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Jersey. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Jersey. Maar
laten we beginnen met de vlag van Jersey hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Jersey - Overzicht:
Wat moet je weten over Jersey? Laten we beginnen met dit:

Jersey en de andere Kanaaleilanden vertegenwoordigen de
laatste overblijfselen van het middeleeuwse hertogdom van
Normandië, dat in zowel Frankrijk als Engeland de scepter
zwoegde. Deze eilanden waren de enige Britse bodem bezet
door Duitse troepen in de Tweede Wereldoorlog. De Bailiwick
of Jersey is een afhankelijkheid van de Britse Kroon, maar
maakt geen deel uit van het VK of de EU. De Britse regering is
echter grondwettelijk verantwoordelijk voor haar verdediging
en internationale vertegenwoordiging.

Geografie van Jersey

Waar op de wereld is Jersey? De
locatie van dit land is West-Europa, eiland in het Kanaal,
noordwesten van Frankrijk. Het totale gebied van Jersey is 116
km2, waarvan 116 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land.
Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: zacht glooiend vlak met lage, ruige heuvels langs de



noordkust. Het laagste punt van Jersey is Engels Kanaal 0 m,
het hoogste punt Les Platons 136 m. En het klimaat is gematigd
116 km2 ; milde winters en koele zomers.

Inwoners van Jersey
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Jersey wonen.

Het nummer is: 98,840 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Jersey 46,4%, Brits
32,7%, Portugees / Madeiran 8,2%, Pools 3,3%, Iers, Frans
en ander wit 7,1%, overig 2,4% (2011 est.). Wat zijn de talen in
Jersey? Engels 94,5% ( ambtenaar), Portugees 4,6%, andere
0,9% (volkstelling van 2001),. En de religies: protestant
(anglicaans, baptist, congregationele nieuwe kerk, methodist,
presbyteriaan), rooms-katholiek. Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 38 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 81.9 jaar. Waar wonen de mensen in
Jersey? Hier: redelijk gelijkmatige verdeling; geen opvallende
trends. De belangrijkste stedelijke gebieden van Jersey zijn: dit
is onbekend.

Overheid en economie van Jersey
De hoofdstad van Jersey is Saint Helie en het overheidstype

parlementaire democratie (Assembly of the States of Jersey);
een kroonafhankelijkheid van het VK. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - geen (Britse
kroonafhankelijkheid); er zijn geen eerste-orde administratieve
afdelingen zoals bepaald door de regering van de VS, maar er



zijn 12 parochies; Grouville, Saint Brelade, Saint Clement, Saint
Helier, Saint John, Saint Lawrence, Saint Martin, Saint Mary,
Saint Ouen, Saint Peter, Saint Saviour en Trinity. Met
betrekking tot de economie van Jersey zijn belangrijke
industriële producten toerisme, bankwezen en financiën, zuivel,
elektronica. Belangrijke landbouwproducten zijn Aardappelen,
bloemkool, tomaten; rundvlees, zuivelproducten. De
belangrijkste exportgoederen zijn lichte industriële en elektrische
goederen, melkvee, voedingsmiddelen, textiel,
bloemenmachines en de belangrijkste exportpartners zijn dit is
onbekend. De belangrijkste importgoederen zijn en
transportmiddelen, fabrikaten, levensmiddelen, minerale
brandstoffen, chemicaliën en de belangrijkste importpartners
zijn dit is onbekend. Hoe rijk is Jersey en hoe rijk zijn mensen in
dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van
de bevolking (PPP): $49,500 (2015 schatting). Dit betekent dat
de mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Jersey
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Jordanië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Jordanië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Jordanië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Jordanië hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Jordanië - Overzicht:
Wat moet je weten over Jordanië? Laten we beginnen met

dit: Na de Eerste Wereldoorlog en de ontbinding van het
Ottomaanse Rijk, heeft de Volkenbond Groot-Brittannië het
mandaat gegeven om een groot deel van het Midden-Oosten te
besturen. Groot-Brittannië markeerde in het begin van de jaren
twintig een semi-autonome regio van Transjordanië vanuit
Palestina. Het gebied verwierf zijn onafhankelijkheid in 1946 en
werd daarna het Hasjemitische koninkrijk van Jordanië. De
lange heerser van het land, King Hussein (1953-1990), genoot
met succes de concurrentiedruk van de grote mogendheden
(VS, USSR en VK), verschillende Arabische staten, Israël en
een grote interne Palestijnse bevolking. Jordan verloor de
Westoever aan Israël in de Zesdaagse Oorlog van 1967.
Koning Hussein in 1988 heeft definitief afstand gedaan van
Jordaanse aanspraken op de Westelijke Jordaanoever; in 1994
tekende hij een vredesverdrag met Israël. Koning Abdallah II,
de oudste zoon van koning Hussein, nam de troon over naar
aanleiding van de dood van zijn vader in 1999. Hij heeft
bescheiden politieke en economische hervormingen
geïmplementeerd, waaronder de overgang van een nieuwe
kieswet begin 2016, voorafgaand aan de
parlementsverkiezingen in september. Het Islamic Action Front,
de politieke tak van de Jordaanse Moslim Broederschap,
keerde terug naar het parlement met 15 zetels na het boycotten
van de vorige twee verkiezingen in 2010 en 2013.



Geografie van Jordanië

Waar op de wereld is Jordanië? De
locatie van dit land is Midden-Oosten, ten noordwesten van
Saoedi-Arabië, tussen Israël (in het westen) en Irak. Het totale
gebied van Jordanië is 89,342 km2, waarvan 88,802 km2 land
is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het
land beschrijven? Op deze manier: meestal woestijnplateau in
het oosten, hooglandgebied in het westen; Great Rift Valley
scheidt oostelijke en westelijke oevers van de Jordaan Rive.
Het laagste punt van Jordanië is Dode Zee -431 m, het hoogste
punt Jabal Umm ad Dami 1.854 m. En het klimaat is meestal
dorre woestijn; regenseizoen in het westen (november tot april).

Inwoners van Jordanië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Jordanië wonen.

Het nummer is: 10,248,069. Dit is dus geen erg grote populatie.
Wie woont hier? Arabische 98%, Circassian 1%, Armeense
1%. Wat zijn de talen in Jordanië? Arabisch (officieel), Engels
(algemeen begrepen onder de boven- en middenklasse). En de
religies: Moslim 97,2% (officieel, overwegend soennietisch),
christen 2,2% (meerderheid Grieks-orthodox, maar sommige
Grieks en rooms-katholieken, Syrisch-orthodox, koptisch-



orthodox, Armeens-orthodox, en Protestantse denominaties),
Boeddhistische 0,4%, Hindu 0,1%, Joodse. Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 22.5 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 74.8 jaar. Waar
wonen de mensen in Jordanië? Hier: Bevolking zwaar
geconcentreerd in het westen, en met name het noordwesten, in
en rond de hoofdstad Amman; een aanzienlijke, maar kleinere
populatie bevindt zich in het zuidwesten langs de kust van de
Golf van Aqaba. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Jordanië zijn: Amman (hoofdstad) 1,155 miljoen (2015).

Overheid en economie van Jordanië
De hoofdstad van Jordanië is Amman en het overheidstype

parlementaire constitutionele monarchie. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 12 gouvernementen
(muhafazat, enkelvoud - muhafazah); 'Ajlun, Al' Aqabah, Al
Balqa ', Al Karak, Al Mafraq, Al? Asimah (Amman), At
Tafilah, Az Zarqa', Irbid, Jarash, Ma'an, Madaba. Met
betrekking tot de economie van Jordanië zijn belangrijke
industriële producten , informatietechnologie, kleding,
kunstmest, potas, fosfaatontginning, geneesmiddelen,
aardolieraffinage, cement, anorganische chemicaliën, lichte
productie. Belangrijke landbouwproducten zijn Citrus, tomaten,
komkommers, olijven, aardbeien, steenfruit; schapen, pluimvee,
zuiveltoerisme. De belangrijkste exportgoederen zijn textiel,
meststoffen, potas, fosfaten, groenten, farmaceutica en de
belangrijkste exportpartners zijn VS 25,2%, Saoedi-Arabië



14,2%, India 8,4%, Irak 6,8%, VAE 5,6%, Koeweit 5,1%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn ruwe olie,
geraffineerde aardolieproducten, machines, transportmiddelen,
ijzer, granen en de belangrijkste importpartners zijn China 14%,
Saoedi-Arabië 11,8% , VS 7,4%, Duitsland 4,8%, Italië 4,7%,
VAE 4,4% (2016). Hoe rijk is Jordanië en hoe rijk zijn mensen
in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd
van de bevolking (PPP): $12,500 (2017 schatting). Dit is best
goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 14.2% (2002 schatting).

Kaart van Jordanië
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Kazachstan

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Kazachstan. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Kazachstan.
Maar laten we beginnen met de vlag van Kazachstan hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Kazachstan - Overzicht:
Wat moet je weten over Kazachstan? Laten we beginnen

met dit: Etnische Kazachen, een mix van Turkse en Mongoolse
nomadische stammen die tegen de 13e eeuw naar de regio
migreerden, waren zelden verenigd als een enkele natie. Het
gebied werd in de 18e eeuw veroverd door Rusland en
Kazachstan werd een Sovjetrepubliek in 1936. Het
Sovjetbeleid verminderde het aantal etnische Kazachen in de
jaren dertig en stelde niet-etnische Kazachen in staat om meer
dan autochtonen te overtreffen. Tijdens het
landbouwprogramma "Virgin Lands" in de jaren vijftig en zestig
werden Sovjetburgers aangemoedigd om te helpen bij het
cultiveren van de noordelijke weiden van Kazachstan. Deze
instroom van immigranten (meestal Russen, maar ook enkele
andere gedeporteerde nationaliteiten) heeft de etnische mix nog
verder scheefgetrokken. Niet-moslim etnische minderheden
vertrokken in grote aantallen van Kazachstan vanaf het midden
van de jaren negentig tot het midden van de jaren 2000 en een
nationaal programma heeft ongeveer een miljoen etnische
Kazachen terug naar Kazachstan gerepatrieerd. Deze trends
hebben Kazakhs in staat gesteld om weer titulair te worden.
Deze dramatische demografische verschuiving heeft ook de
vorige religieuze diversiteit ondermijnd en het land voor meer
dan 70% moslim gemaakt. De economie van Kazachstan is
groter dan die van alle andere Centraal-Aziatische staten,



grotendeels als gevolg van de enorme natuurlijke hulpbronnen
van het land. Huidige kwesties zijn: een samenhangende
nationale identiteit ontwikkelen, de ontwikkeling van de enorme
energiebronnen van het land uitbreiden en deze exporteren naar
de wereldmarkten, de economie diversifiëren, de economische
concurrentiepositie van Kazachstan versterken en de relaties
met buurlanden en buitenlandse mogendheden versterken.
Astana organiseerde met succes een internationaal erkende
expositie in 2017. De drie maanden durende Expo 2017, met
als thema Future Energy, was de eerste tentoonstelling van een
voormalig Sovjetland.

Geografie van Kazachstan

Waar op de wereld is Kazachstan?
De locatie van dit land is Centraal-Azië, ten noordwesten van
China; een klein deel ten westen van de rivier de Oeral
(Zhayyq) in het meest oostelijke deel van Europa. Het totale
gebied van Kazachstan is 2,724,900 km2, waarvan 2,699,700
km2 land is. Dus dit is een heel groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: uitgestrekte
vlakke steppe die zich uitstrekt van de Wolga in het westen tot
de Altai-gebergte in het oosten en van de vlaktes van West-
Siberië in het noorden tot oasen en woestijnen van Centraal-



Azië in het zuiden. Het laagste punt van Kazachstan is Vpadina
Kaundy -132 m, het hoogste punt Khan Tangiri Shyngy (Pik
Khan-Tengri) 6.995 m. En het klimaat is continentaal, koude
winters en hete zomers, dorre en semi-aride.

Inwoners van Kazachstan
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Kazachstan

wonen. Het nummer is: 18,556,698 (7/2017 schatting). Dit is
dus geen erg grote populatie. Wie woont hier? Kazachse
(Qazaq) 63,1%, Russische 23,7%, Oezbeekse 2,9%,
Oekraïense 2,1%, Uighur 1,4%, Tatar 1,3%, Duits 1,1%,
overig 4,4% (2009 est.). Wat zijn de talen in Kazachstan?
Kazachs (officieel, Qazaq) 74% (verstaan gesproken taal),
Russisch (officieel, gebruikt in het dagelijks leven, aangeduid als
de "taal van interetnische communicatie") 94,4% (spreektaal
verstaan ) (2009 est.). En de religies: Moslim 70,2%, christen
26,2% (voornamelijk Russisch-orthodox), andere 0,2%, atheïst
2,8%, niet-gespecificeerd 0,5% (2009est.). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 30.6 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 71.1 jaar. Waar
wonen de mensen in Kazachstan? Hier: het grootste deel van
het land vertoont een lage bevolkingsdichtheid, met name het
binnenland; bevolkingsgroepen verschijnen in stedelijke
agglomeraties in het verre noorden en het zuidelijke deel van het
land. De belangrijkste stedelijke gebieden van Kazachstan zijn:
Almaty 1.523 miljoen; Astana (hoofdstad) 759.000 (2015).



Overheid en economie van Kazachstan
De hoofdstad van Kazachstan is Astana en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 14 provincies (oblyslar,
enkelvoud - oblys) en 2 steden (qalalar, singular - qala); Almaty
(Taldyqorghan), Almaty, Aqmola (Kokshetau), Aqtobe,
Astana, Atyrau, Batys Qazaqstan [West Kazakhstan] (Oral),
Mangghystau (Aqtau), Ongtustik Qazaqstan [Zuid-Kazachstan]
(Shymkent), Pavlodar, Qaraghandy, Qostanay, Qyzylorda ,
Shyghys Qazaqstan [Oost-Kazachstan] (Oskemen), Soltustik
Qazaqstan [Noord-Kazachstan] (Petropavl), Zhambyl (Taraz).
Met betrekking tot de economie van Kazachstan zijn
belangrijke industriële producten olie, steenkool, ijzererts,
mangaan, chromiet, lood, zink, koper, titanium, bauxiet, goud,
zilver, fosfaten, zwavel, uranium, ijzer en staal; trekkers en
andere landbouwmachines, elektromotoren, bouwmaterialen.
Belangrijke landbouwproducten zijn Graan (meestal
zomertarwe en gerst), aardappelen, groenten, meloenen; vee.
De belangrijkste exportgoederen zijn olie en olieproducten,
aardgas, ferrometalen, chemicaliën, machines, graan, wol, vlees,
steenkool en de belangrijkste exportpartners zijn Italië 20,3%,
China 11,5%, Rusland 9,5 %, Nederland 8,9%, Zwitserland
7,3%, Frankrijk 4,9% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en uitrusting, metalen producten,
levensmiddelen en de belangrijkste importpartners zijn Rusland
36,2%, China 14,5%, Duitsland 5,7%, VS 5,1% (2016). Hoe
rijk is Kazachstan en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking



(PPP): $26,100 (2017 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 2.7% (2015
schatting).

Kaart van Kazachstan
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Kenia

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Kenia. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Kenia. Maar
laten we beginnen met de vlag van Kenia hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Kenia - Overzicht:
Wat moet je weten over Kenia? Laten we beginnen met dit:

Oprichter en bevrijdingsstrijdicoon Jomo Kenyatta leidde Kenia
van onafhankelijkheid in 1963 tot zijn dood in 1978, toen
vicevoorzitter Daniel MOI de macht greep in een constitutionele
opvolging. Het land was een de facto eenpartijstaat van 1969
tot 1982, waarna de heersende Kenya African National Union
(KANU) de grondwet veranderde om zichzelf de enige
wettelijke partij in Kenia te maken. MOI is eind 1991
toegetreden tot interne en externe druk voor politieke
liberalisering. De etnisch gefractioneerde oppositie kon KANU
tijdens verkiezingen in 1992 en 1997 niet van zijn macht
verjagen. Deze verkiezingen werden ontsierd door geweld en
fraude, maar werden geacht de wil van de politiek te
weerspiegelen. Keniaanse mensen. President MOI trad af in
december 2002 na eerlijke en vreedzame verkiezingen. Mwai
Kibaki, actief als kandidaat van de multi-etnische, verenigde
oppositiegroep, de Nationale Regenboogcoalitie (NARC),
versloeg KANU-kandidaat Uhuru Kenyatta, de zoon van de
oprichtende president Jomo Kenyatta, en nam het
voorzitterschap aan naar aanleiding van een campagne gericht
op een anticorruptieplatform. Kibaki's herverkiezing in
december 2007 bracht aanklachten van de verkiezingsuitslag
van Oranje Democratische Beweging (ODM) kandidaat Raila
Odinga en ontketende twee maanden van geweld waarbij



ongeveer 1.100 mensen omkwamen. Door de Afrikaanse Unie
gesponsorde bemiddeling onder leiding van de voormalige
secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, eind februari
2008, resulteerde in een machtsverdelingsovereenkomst
waarmee Odinga in de herstelde positie van premier in de
regering werd opgenomen. Het machtsverdelingsakkoord
omvatte een brede hervormingsagenda, waarvan het
belangrijkste element constitutionele hervorming was. In
augustus 2010, Kenianen hebben met overweldigende
meerderheid een nieuwe grondwet aangenomen in een nationaal
referendum. De nieuwe grondwet introduceerde extra checks
and balances voor de uitvoerende macht en een aanzienlijke
overdracht van macht en middelen aan 47 nieuw gecreëerde
provincies. Het elimineerde ook de positie van premier na de
eerste presidentsverkiezingen onder de nieuwe grondwet, die
plaatsvond in maart 2013. Uhuru Kenyatta won de verkiezingen
en werd in april 2013 beëdigd; hij begon een tweede termijn in
november 2017. Uhuru Kenyatta won de verkiezingen en werd
in april 2013 beëdigd; hij begon een tweede termijn in
november 2017. Uhuru Kenyatta won de verkiezingen en werd
in april 2013 beëdigd; hij begon een tweede termijn in
november 2017.

Geografie van Kenia



Waar op de wereld is Kenia? De
locatie van dit land is Oost-Afrika, grenzend aan de Indische
Oceaan, tussen Somalië en Tanzania. Het totale gebied van
Kenia is 580,367 km2, waarvan 569,140 km2 land is. Dus dit is
een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: laagvlakte opkomst tot centrale
hooglanden in tweeën gesplitst door de Grote Slenk; vruchtbaar
plateau in west. Het laagste punt van Kenia is Indische Oceaan
0 m, het hoogste punt Mount Kenya 5.199 m. En het klimaat is
varieert van tropisch langs de kust tot dor in interio.

Inwoners van Kenia
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Kenia wonen.

Het nummer is: 47,615,739. Er wonen dus vrij veel mensen
hier. Wie woont hier? Kikuyu 22%, Luhya 14%, Luo 13%,
Kalenjin 12%, Kamba 11%, Kisii 6%, Meru 6%, andere
Afrikaanse 15%, niet-Afrikaanse (Aziatische, Europese en
Arabische) 1%. Wat zijn de talen in Kenia? Engels (officieel) ,
Kiswahili (officieel), veel inheemse talen. En de religies: christen
83% (protestant 47,7%, katholiek 23,4%, ander christen
11,9%), moslim 11,2%, traditionalisten 1,7%, andere 1,6%,
geen 2,4%, niet-gespecificeerd 0,2% (2009 est. ). Hoe oud zijn



de mensen gemiddeld? 19.7 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 64.3 jaar. Waar
wonen de mensen in Kenia? Hier: Bevolking sterk
geconcentreerd in het westen langs de oever van het
Victoriameer; andere gebieden met een hoge dichtheid zijn de
hoofdstad van Nairobi en in het zuidoosten langs de kust van de
Indische Oceaan. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Kenia zijn: Nairobi (hoofdstad) 3.915 miljoen; Mombassa
1.104 miljoen (2015).

Overheid en economie van Kenia
De hoofdstad van Kenia is Nairobi en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 47 counties; Baringo, Bomet,
Bungoma, Busia, Elgeyo / Marakwet, Embu, Garissa, Homa
Bay, Isiolo, Kajiado, Kakamega, Kericho, Kiambu, Kilifi,
Kirinyaga, Kisii, Kisumu, Kitui, Kwale, Laikipia, Lamu,
Machakos, Makueni, Mandera , Marsabit, Meru, Migori,
Mombasa, Murang'a, Nairobi City, Nakuru, Nandi, Narok,
Nyamira, Nyandarua, Nyeri, Samburu, Siaya, Taita / Taveta,
Tana River, Tharaka-Nithi, Trans Nzoia, Turkana, Uasin Gishu ,
Vihiga, Wajir, West Pokot. Met betrekking tot de economie van
Kenia zijn belangrijke industriële producten
kleinverbruikersartikelen (plastic, meubels, batterijen, textiel,
kleding, zeep, sigaretten, meel), landbouwproducten, tuinbouw,
olieraffinage; aluminium, staal, lood; cement, commerciële
scheepsreparatie, toerisme. Belangrijke landbouwproducten zijn



Thee, koffie, maïs, tarwe, suikerriet, fruit, groenten;
zuivelproducten, rundvlees, vis, varkensvlees, gevogelte, eieren.
De belangrijkste exportgoederen zijn thee, tuinbouwproducten,
koffie, aardolieproducten, vis, cement en de belangrijkste
exportpartners zijn Uganda 10,1%, Tanzania 8,6%, VS 7,7%,
Nederland 7,4%, VK 7,3%, VAE 4,6% , Pakistan 4,5%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn machines en
transportmiddelen, aardolieproducten, motorvoertuigen, ijzer en
staal, harsen en kunststoffen en de belangrijkste importpartners
zijn China 24,1%, India 11,2%, VAE 7,7%, Japan 5,4%
(2016). Hoe rijk is Kenia en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $3,500 (2017 schatting). Dit is een zeer laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 43.4% (2012 schatting).

Kaart van Kenia
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Kiribati

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Kiribati. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Kiribati. Maar
laten we beginnen met de vlag van Kiribati hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Kiribati - Overzicht:
Wat moet je weten over Kiribati? Laten we beginnen met

dit: De Gilbert-eilanden werden een Brits protectoraat in 1892
en een kolonie in 1915; ze werden door de Japanners
gevangengenomen in de Pacific War in 1941. De eilanden
Makin en Tarawa waren de locaties van grote amfibische
overwinningen in de VS boven Japanse Japanse garnizoenen in
1943. De Gilbert-eilanden kregen in 1971 zelfbestuur van het
VK en kregen volledige onafhankelijkheid in 1979 onder de
nieuwe naam Kiribati. De VS hebben alle aanspraken op de
dunbevolkte Phoenix- en Line Island-groepen opgegeven in een
verdrag uit 1979 over vriendschap met Kiribati.

Geografie van Kiribati

Waar op de wereld is Kiribati? De
locatie van dit land is Oceanië, een groep van 33 koraalatollen
in de Stille Oceaan, met de evenaar over de Grote Oceaan; de
hoofdstad Tarawa ligt ongeveer halverwege tussen Hawaii en
Australië. Het totale gebied van Kiribati is 811 km2, waarvan
811 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we
het terrein van het land beschrijven? Op deze manier: meestal
laaggelegen koraalatollen omgeven door uitgestrekte riffen. Het



laagste punt van Kiribati is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt
naamloze hoogte op Banaba 81 m. En het klimaat is tropisch;
marine, warm en vochtig, gematigd door passaatwinden.

Inwoners van Kiribati
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Kiribati wonen.

Het nummer is: 108,145 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? I-Kiribati 96,2%, I-
Kiribati / gemengd 1,8%, Tuvaluan 0,2%, andere 1,8% (est van
2015). Wat zijn de talen in Kiribati? I-Kiribati, Engels
(officieel). En de religies: Rooms-katholiek 57,3%, Kiribati
Uniting Church 31,3%, Mormon 5,3%, Baha'i 2,1%, Seventh
Day Adventist 1,9%, andere 2,1% (2015 est.). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 24.6 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 66.5 jaar. Waar
wonen de mensen in Kiribati? Hier: Bestaat uit drie achipelago's
verspreid over een gebied ongeveer de grootte van India; de
Eastern Line-eilanden en de centrale Phoenix-eilanden zijn
dunbevolkt, maar de westelijke Gilbert-eilanden zijn enkele van
de meest dichtbevolkte gebieden op aarde, met het hoofdeiland
van Zuid-Tarawa met een bevolkingsdichtheid vergelijkbaar met
Tokio of Hong Kong. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Kiribati zijn: Tarawa (hoofdstad) 46.000 (2014).

Overheid en economie van Kiribati
De hoofdstad van Kiribati is Tarawa en het overheidstype

Presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de



administratieve afdelingen - 3 geografische eenheden: Gilbert
Islands, Line Islands, Phoenix Islands; opmerking - er zijn geen
eerste-orde administratieve afdelingen, maar er zijn 6 districten
(Banaba, Central Gilberts, Line Islands, Northern Gilberts,
Southern Gilberts, Tarawa) en 21 eilandraden - één voor elk
van de bewoonde eilanden (Abaiang, Abemama, Aranuka,
Arorae, Banaba, Beru, Butaritari, Kanton, Kiritimati, Kuria,
Maiana, Makin, Marakei, Nikunau, Nonouti, Onotoa,
Tabiteuea, Tabuaeran, Tamana, Tarawa, Teraina). Met
betrekking tot de economie van Kiribati zijn belangrijke
industriële producten visvangst, handwerk. Belangrijke
landbouwproducten zijn Copra, broodvrucht,. De belangrijkste
exportgoederen zijn vis, kokosproducten en de belangrijkste
exportpartners zijn Marokko 19,8%, Fiji 17,3%, Filippijnen
10,2%, VS 10,1%, Vietnam 7,9%, Australië 4,2% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn voedsel, machines en
uitrusting, diverse gefabriceerde goederen, brandstof en de
belangrijkste importpartners zijn Australië 22,9%, NZ 20,9%,
Fiji 14,1%, Singapore 10,5%, Japan 8,1%, China 6,9%
(2016). Hoe rijk is Kiribati en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $1,900 (2017 schatting). Dit is een zeer laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Kiribati



 

We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Noord-Korea

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Noord-Korea. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Noord-Korea.
Maar laten we beginnen met de vlag van Noord-Korea hier:
 

Noord-Korea - Overzicht:
Wat moet je weten over Noord-Korea? Laten we beginnen

met dit: Een onafhankelijk koninkrijk voor een groot deel van
zijn lange geschiedenis, Korea werd bezet door Japan te
beginnen in 1905 na de Russisch-Japanse oorlog. Vijf jaar later
annexeerde Japan het hele schiereiland formeel. Na de Tweede
Wereldoorlog werd Korea gesplitst en kwam de noordelijke
helft onder communistische controle van de Sovjet-Unie. Na

http://mapsguides.com/


het falen van de Koreaanse oorlog (1950-53) om de door de
VS gesteunde Republiek Korea (ROK) met geweld in het
zuiden te veroveren, nam Noord-Korea (DVK) onder de
oprichter president KIM Il Sung een beleid van ogenschijnlijke
diplomatieke stappen. en economische "zelfredzaamheid" als
een controle tegen invloeden van buitenaf. De DVK
demoniseerde de VS als de ultieme bedreiging voor haar
sociale systeem door middel van door de staat gefinancierde
propaganda, en gegoten politieke, economische, en militair
beleid rond het kernideologische doel van eventuele eenwording
van Korea onder controle van Pyongyang. KIM Il Sung's zoon,
KIM Jong Il, werd officieel benoemd tot de opvolger van zijn
vader in 1980, uitgaande van een groeiende politieke en
leidinggevende rol tot de dood van de oudere KIM in 1994.
KIM Jong Un werd publiekelijk onthuld als de opvolger van
zijn vader in 2010. Volgens KIM Jong De dood van Il in 2011,
KIM Jong Un nam snel de macht over en heeft nu het grootste
deel van de vroegere titels en taken van zijn vader
overgenomen. Na tientallen jaren van economisch wanbeheer
en onjuiste toewijzing van middelen, heeft de DVK sinds het
midden van de jaren negentig te maken gehad met chronische
voedseltekorten. In de afgelopen jaren is de binnenlandse
landbouwproductie van het Noorden toegenomen, maar nog
steeds schiet het tekort op het produceren van voldoende
voedsel om de gehele bevolking te voorzien. De DVK begon
met het verlichten van beperkingen om semiproductenmarkten
mogelijk te maken, te beginnen in 2002, maar heeft weinig
andere inspanningen geleverd om zijn doel, het verbeteren van



de algemene levensstandaard, te bereiken. Noord-Korea's
geschiedenis van regionale militaire provocaties; proliferatie van
militair-gerelateerde items; lange-afstands raketten
ontwikkeling; MVW-programma's inclusief tests van nucleaire
apparaten in 2006, 2009, 2013, 2016 en 2017; en massale
conventionele strijdkrachten zijn van groot belang voor de
internationale gemeenschap en hebben de internationale
betrokkenheid van de DVK beperkt, in het bijzonder
economisch. Het regime houdt zich aan een beleid waarin wordt
opgeroepen tot de gelijktijdige ontwikkeling van zijn
kernwapenprogramma en zijn economie. de geschiedenis van
regionale militaire provocaties; proliferatie van militair-
gerelateerde items; lange-afstands raketten ontwikkeling;
MVW-programma's inclusief tests van nucleaire apparaten in
2006, 2009, 2013, 2016 en 2017; en massale conventionele
strijdkrachten zijn van groot belang voor de internationale
gemeenschap en hebben de internationale betrokkenheid van de
DVK beperkt, in het bijzonder economisch. Het regime houdt
zich aan een beleid waarin wordt opgeroepen tot de gelijktijdige
ontwikkeling van zijn kernwapenprogramma en zijn economie.
de geschiedenis van regionale militaire provocaties; proliferatie
van militair-gerelateerde items; lange-afstands raketten
ontwikkeling; MVW-programma's inclusief tests van nucleaire
apparaten in 2006, 2009, 2013, 2016 en 2017; en massale
conventionele strijdkrachten zijn van groot belang voor de
internationale gemeenschap en hebben de internationale
betrokkenheid van de DVK beperkt, in het bijzonder
economisch. Het regime houdt zich aan een beleid waarin wordt



opgeroepen tot de gelijktijdige ontwikkeling van zijn
kernwapenprogramma en zijn economie. bijzonder economisch.
Het regime houdt zich aan een beleid waarin wordt opgeroepen
tot de gelijktijdige ontwikkeling van zijn kernwapenprogramma
en zijn economie. bijzonder economisch. Het regime houdt zich
aan een beleid waarin wordt opgeroepen tot de gelijktijdige
ontwikkeling van zijn kernwapenprogramma en zijn economie.

Geografie van Noord-Korea

Waar op de wereld is Noord-Korea?
De locatie van dit land is Oost-Azië, de noordelijke helft van
het Koreaanse schiereiland grenzend aan de Baai van Korea en
de Japanse Zee, tussen China en Zuid-Korea. Het totale gebied
van Noord-Korea is 120,538 km2, waarvan 120,408 km2 land
is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het
land beschrijven? Op deze manier: meestal heuvels en bergen
gescheiden door diepe, smalle valleien; brede kustvlaktes in
west, discontinu in oost. Het laagste punt van Noord-Korea is
Zee van Japan 0 m, het hoogste punt Paektu-san 2.744 m. En
het klimaat is gematigd, met in de zomer geconcentreerde
regenval; lange, bittere winters,.

Inwoners van Noord-Korea
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Noord-Korea



wonen. Het nummer is: 25,248,140 (7/2017 schatting). Er
wonen dus vrij veel mensen hier. Wie woont hier? raciaal
homogeen; er is een kleine Chinese gemeenschap en een paar
etnische Japanse. Wat zijn de talen in Noord-Korea?
Koreaanse. En de religies: traditioneel boeddhistische en
confucianistische, enige christelijke en syncretische Chondogyo
(religie van de hemelse weg). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 34 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 70.7 jaar. Waar wonen de mensen in
Noord-Korea? Hier: bevolking geconcentreerd in de vlaktes en
laaglanden; de minst bevolkte regio's zijn de bergachtige
provincies die grenzen aan de Chinese grens; grootste
concentraties zijn in de westelijke provincies, met name het
gemeentedistrict van Pyongyang, en rond Hungnam en Wonsan
in het oosten van. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Noord-Korea zijn: Pyongyang (hoofdstad) 2,863 miljoen
(2015).

Overheid en economie van Noord-Korea
De hoofdstad van Noord-Korea is Pyongyang en het

overheidstype één partij ; officiële staatsideologie van "Juche" of
"nationale autonomie. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 9 provincies (do, enkelvoud en
meervoud) en 2 steden (si, enkelvoud en meervoud). Met
betrekking tot de economie van Noord-Korea zijn belangrijke
industriële producten militaire producten; machinebouw,
elektrische energie, chemicaliën; mijnbouw (steenkool, ijzererts,



kalksteen, magnesiet, grafiet, koper, zink, lood en edele
metalen), metallurgie; textiel, voedselverwerking; toerisme.
Belangrijke landbouwproducten zijn rijst, maïs, aardappelen,
tarwe, sojabonen, peulvruchten, rundvlees, varkensvlees,
eieren. De belangrijkste exportgoederen zijn mineralen,
metallurgische producten, fabrikanten (inclusief bewapening),
textiel, landbouw- en visserijproducten en de belangrijkste
exportpartners zijn China 85,6% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn aardolie, cokeskool, machines en uitrusting,
textiel, graan en de belangrijkste importpartners zijn China
90,3% (2016). Hoe rijk is Noord-Korea en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $1,700 (2015 schatting). Dit is
een zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Noord-Korea
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Zuid-Korea

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Zuid-Korea. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Zuid-Korea.
Maar laten we beginnen met de vlag van Zuid-Korea hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Zuid-Korea - Overzicht:
Wat moet je weten over Zuid-Korea? Laten we beginnen

met dit: Een onafhankelijk koninkrijk voor een groot deel van
zijn lange geschiedenis, Korea werd bezet door Japan te
beginnen in 1905 na de Russisch-Japanse oorlog. In 1910
annexeerde Tokyo formeel het hele schiereiland. Korea herwon
zijn onafhankelijkheid na de overgave van Japan aan de VS in
1945. Na Wereldoorlog II, werd een democratische
gebaseerde overheid (Republiek Korea, ROK) opgezet in de
zuidelijke helft van het Koreaanse schiereiland terwijl een
communistische stijloverheid in werd geïnstalleerd het noorden
(Democratische Volksrepubliek Korea, Noord-Korea). Tijdens
de Koreaanse oorlog (1950-53) vochten Amerikaanse troepen
en VN-strijdkrachten naast ROK-soldaten om Zuid-Korea te
verdedigen tegen een DVK-invasie ondersteund door China en
de Sovjet-Unie. Een wapenstilstand uit 1953 splitste het
schiereiland langs een gedemilitariseerde zone op ongeveer de
38ste breedtegraad. PARK Chung-hee nam de leiding van het
land over tijdens een coup uit 1961. Tijdens zijn regime, van
1961 tot 1979, bereikte Zuid-Korea een snelle economische
groei, waarbij het inkomen per hoofd van de bevolking steeg tot
ongeveer 17 keer het niveau van Noord-Korea. Zuid-Korea
hield zijn eerste vrije presidentsverkiezingen onder een herziene
democratische grondwet in 1987, met de voormalige ROK-
generaal ROH Tae-woo die een hechte race won. In 1993



werd KIM Young-sam (1993-98) de eerste burgerpresident
van het nieuwe democratische tijdperk in Zuid-Korea.
President KIM Dae-jung (1998-2003) won in 2000 de
Nobelprijs voor de vrede voor zijn bijdragen aan de Zuid-
Koreaanse democratie en zijn 'Sunshine'-beleid van
betrokkenheid bij Noord-Korea. President PARK Geun-hye,
dochter van de voormalige ROK-president PARK Chung-hee,
trad in februari 2013 in functie als de eerste vrouwelijke leider
van Zuid-Korea. In december 2016 de Nationale Assemblee
nam een motie van afkeuring tegen president PARK aan over
haar vermeende betrokkenheid bij een corruptie- en
beïnvloedingsfraude-schandaal en schortte onmiddellijk haar
presidentiële autoriteiten op. De afzetting werd bevestigd in
maart 2017, wat leidde tot een vroege presidentsverkiezing in
mei 2017 gewonnen door MOON Jae-in. Zuid-Korea zal de
Olympische Winterspelen organiseren in februari 2018. Discord
met Noord-Korea heeft de inter-Koreaanse betrekkingen
gedurende het grootste deel van het afgelopen decennium
doordrenkt, gemarkeerd door de aanvallen van het Noorden
op een Zuid-Koreaans schip en eiland in 2010, de uitwisseling
van artillerievuur over heel de DMZ in 2015 en meerdere kern-
en raketproeven in 2016 en 2017. die in mei 2017 een vroege
presidentsverkiezing teweegbracht, gewonnen door MOON
Jae-in. Zuid-Korea zal de Olympische Winterspelen
organiseren in februari 2018. Discord met Noord-Korea heeft
de inter-Koreaanse betrekkingen gedurende het grootste deel
van het afgelopen decennium doordrenkt, gemarkeerd door de
aanvallen van het Noorden op een Zuid-Koreaans schip en



eiland in 2010, de uitwisseling van artillerievuur over heel de
DMZ in 2015 en meerdere kern- en raketproeven in 2016 en
2017. die in mei 2017 een vroege presidentsverkiezing
teweegbracht, gewonnen door MOON Jae-in. Zuid-Korea zal
de Olympische Winterspelen organiseren in februari 2018.
Discord met Noord-Korea heeft de inter-Koreaanse
betrekkingen gedurende het grootste deel van het afgelopen
decennium doordrenkt, gemarkeerd door de aanvallen van het
Noorden op een Zuid-Koreaans schip en eiland in 2010, de
uitwisseling van artillerievuur over heel de DMZ in 2015 en
meerdere kern- en raketproeven in 2016 en 2017.

Geografie van Zuid-Korea

Waar op de wereld is Zuid-Korea?
De locatie van dit land is Oost-Azië, zuidelijke helft van het
Koreaanse schiereiland grenzend aan de Japanse Zee en de
Gele Zee. Het totale gebied van Zuid-Korea is 99,720 km2,
waarvan 96,920 km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: meestal heuvels en bergen; brede kustvlaktes in west en
zuid. Het laagste punt van Zuid-Korea is Zee van Japan 0 m,
het hoogste punt Halla-san 1.950 m. En het klimaat is gematigd,
met regenval zwaarder in de zomer dan in de winter; koude



winters.

Inwoners van Zuid-Korea
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Zuid-Korea

wonen. Het nummer is: 51,181,299 (7/2017 schatting). Er
wonen dus vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Homogene.
Wat zijn de talen in Zuid-Korea? Koreaans, Engels
(onderwezen in junior high en de middelbare school). En de
religies: protestant 19,7%, boeddhistische 15,5%, katholiek
7,9%, geen 56,9%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 41.8
jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is
- dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft
is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)?
Dit: 82.5 jaar. Waar wonen de mensen in Zuid-Korea? Hier:
met ongeveer 70% van het land dat als bergachtig wordt
beschouwd, is de bevolking van het land voornamelijk
geconcentreerd in de laaglandgebieden, waar de dichtheid vrij
hoog is; De provincie Gyeonggi in het noordwesten, die de
hoofdstad van Seoul omringt en de haven van Incheon bevat, is
de dichtstbevolkte provincie; Gangwon in het noordoosten is de
minst bevolkte. De belangrijkste stedelijke gebieden van Zuid-
Korea zijn: Seoul (hoofdstad) 9.774 miljoen; Busan (Pusan)
3,216 miljoen; Incheon (Inch'on) 2,685 miljoen; Daegu (Taegu)
2,244 miljoen; Daejon (Taejon) 1.564 miljoen; Gwangju
(Kwangju) 1.536 miljoen (2015).

Overheid en economie van Zuid-Korea
De hoofdstad van Zuid-Korea is Seoul; opmerking -

Sejong, gelegen op ongeveer 120 km ten zuiden van Seoul,



wordt ontwikkeld als nieuwe hoofdstad en het overheidstype
Presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 9 provincies (do, enkelvoud en
meervoud), 6 grootstedelijke steden (gwangyeoksi, enkelvoud
en meervoud), 1 speciale stad (teugbyeolsi) en 1 speciale
zelfbesturende stad (teukbyeoljachisi). Met betrekking tot de
economie van Zuid-Korea zijn belangrijke industriële producten
, telecommunicatie, automobielproductie, chemicaliën,
scheepsbouw, staal. Belangrijke landbouwproducten zijn Rijst,
wortelgewassen, gerst, groenten, fruit, vee, varkens, kippen,
melk, eieren, viselektronica. De belangrijkste exportgoederen
zijn Halfgeleiders, petrochemicaliën, automobiel / auto-
onderdelen, schepen, draadloze communicatieapparatuur, platte
displays, staal, elektronica, kunststoffen, computers en de
belangrijkste exportpartners zijn China 25,1%, VS 13,5%,
Vietnam 6,6%, Hongkong 6,6%, Japan 4,9 % (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn ruwe aardolie /
aardolieproducten, halfgeleiders, aardgas, steenkool, staal,
computers, draadloze communicatieapparatuur, auto's, fijne
chemicaliën, textiel en de belangrijkste importpartners zijn China
21,4%, Japan 11,7%, VS 10,7%, Duitsland 4,7% (2016). Hoe
rijk is Zuid-Korea en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $39,400 (2017 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker



nummer - bevolking onder de armoedegrens: 12.5% (2015
schatting).

Kaart van Zuid-Korea
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Kosovo

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Kosovo. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Kosovo. Maar
laten we beginnen met de vlag van Kosovo hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Kosovo - Overzicht:
Wat moet je weten over Kosovo? Laten we beginnen met

dit: De centrale Balkan maakte deel uit van het Romeinse en
Byzantijnse rijk voordat etnische Serviërs in de 7e eeuw naar
het grondgebied van het moderne Kosovo trokken. Tijdens de
middeleeuwse periode werd Kosovo het centrum van een
Servisch rijk en zag de bouw van veel belangrijke Servische
religieuze locaties, waaronder veel architectonisch belangrijke
Servisch-orthodoxe kloosters. De nederlaag van de Servische
strijdkrachten in de Slag om Kosovo in 1389 leidde tot vijf
eeuwen Ottomaanse heerschappij waarin grote aantallen Turken
en Albanezen naar Kosovo verhuisden. Tegen het einde van de
19e eeuw verving de Albanees de Serviërs als de dominante
etnische groep in Kosovo. Servië heeft de controle over de
regio overgenomen van het Ottomaanse rijk tijdens de Eerste
Balkanoorlog van 1912. Na de Tweede Wereldoorlog, Kosovo
' s huidige grenzen werden vastgesteld toen Kosovo een
autonome provincie werd van Servië in de Socialistische
Federale Republiek Joegoslavië (SFRJ). Ondanks
wetgevingsconcessies nam het Albanese nationalisme in de
jaren tachtig toe, wat leidde tot rellen en oproepen tot
onafhankelijkheid van Kosovo. De Serviërs - van wie velen
Kosovo als hun culturele kernland beschouwden - hebben in
1989 een nieuwe grondwet aangenomen die de autonomie van
Kosovo intrekt. De Albanese leiders van Kosovo reageerden in



1991 door een referendum te organiseren waarin Kosovo
onafhankelijk werd verklaard. Servië ondernam in de jaren
negentig repressieve maatregelen tegen de Kosovaarse
Albanezen, waardoor een Kosovaarse Albanese opstand werd
uitgelokt. Vanaf 1998 voerde Servië een brute campagne tegen
oproerpolitie die resulteerde in massamoorden en massale
verdrijving van etnische Albanezen (ongeveer 800, 000 etnische
Albanezen werden gedwongen hun huizen in Kosovo te
verlaten). Nadat internationale pogingen om het conflict te
bemiddelen mislukten, dwong een militaire operatie van drie
maanden tegen Servië vanaf maart 1999 de Serviërs ertoe om
hun militaire en politiediensten uit Kosovo terug te trekken.
VN-resolutie 1244 van de Veiligheidsraad (1999) plaatste
Kosovo onder een overgangsregering, de VN-interim-
beheersmissie in Kosovo (Unmik), in afwachting van een
vastberadenheid van de toekomstige status van Kosovo. Eind
2005 startte een door de VN geleid proces om de definitieve
status van Kosovo te bepalen. De onderhandelingen van 2006-
07 eindigden zonder een akkoord tussen Belgrado en Pristina,
hoewel de VN een uitgebreid rapport uitbracht over de
definitieve status van Kosovo, dat de onafhankelijkheid
onderschreef. Op 17 februari 2008 heeft de Kosovo-
vergadering Kosovo onafhankelijk verklaard. Vanaf dat
moment, meer dan 110 landen hebben Kosovo erkend en zijn
toegetreden tot tal van internationale organisaties. In oktober
2008 heeft Servië een advies gevraagd van het Internationaal
Gerechtshof (ICJ) over de legaliteit van het internationaal recht
bij de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. Het ICJ heeft



het advies uitgebracht in juli 2010 en bevestigde dat de
onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo niet in strijd was met
de algemene beginselen van internationaal recht, resolutie 1244
van de VN-Veiligheidsraad of het constitutionele kader. Het
advies was nauw afgestemd op de unieke geschiedenis en
omstandigheden van Kosovo. De internationale gemeenschap
demonstreerde de ontwikkeling van Kosovo tot een soeverein,
multi-etnisch, democratisch land en beëindigde de periode van
gecontroleerde onafhankelijkheid in 2012. In 2013 en 2014
werden er in Kosovo verkiezingen gehouden, op gemeentelijk
en nationaal niveau. Servië blijft de onafhankelijkheid van
Kosovo verwerpen, maar de twee landen hebben
overeenstemming bereikt om hun betrekkingen in april 2013 te
normaliseren via door de EU gefaciliteerde besprekingen en zijn
momenteel betrokken bij het implementatieproces. Kosovo
streeft naar volledige integratie in de internationale gemeenschap
en streeft naar bilaterale erkenningen en uiteindelijk
lidmaatschap van internationale organisaties, zoals de VN, de
EU en de NAVO.

Geografie van Kosovo

Waar op de wereld is Kosovo? De
locatie van dit land is Zuidoost-Europa, tussen Servië en



Macedonië. Het totale gebied van Kosovo is 10,887 km2,
waarvan 10,887 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: vlak rivierbekken op een hoogte van 400-700 m boven
de zeespiegel, omringd door verschillende hoge bergketens met
hoogtes van 2.000 tot 2.500 m. Het laagste punt van Kosovo is
Drini i Bardhe / Beli Drim 297 m (gelegen op de grens met
Albanië ), het hoogste punt Gjeravica / Deravica 2.656 m. En
het klimaat is beïnvloed door continentale luchtmassa's,
resulterend in relatief koude winters met zware sneeuwval en
hete, droge zomers en herfst; Mediterrane en alpine invloeden
creëren regionale variatie; maximale regenval tussen oktober en
Decembe.

Inwoners van Kosovo
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Kosovo wonen.

Het nummer is: 1,895,250 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Albanezen 92,9%,
Bosniaks 1,6%, Serviërs 1,5%, Turk 1,1%, Ashkali 0,9%,
Egyptische 0,7% , Gorani 0,6%, Romani 0,5%, andere / niet-
gespecificeerd 0,2%. Wat zijn de talen in Kosovo? Albanees
(officieel) 94,5%, Bosnië 1,7%, Servisch (officieel) 1,6%,
Turks 1,1%, andere 0,9% (inclusief Romani), niet-
gespecificeerd 0,1%. En de religies: moslim 95,6% , Rooms-
katholiek 2,2%, orthodox 1,5%, andere 0,07%, geen 0,07%,
niet-gespecificeerd 0,6% (2011 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 29.1 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan



deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: dit is onbekend. Waar wonen de mensen
in Kosovo? Hier: bevolkingsclusters bestaan in het hele land, de
grootste is in het oosten in en rond de hoofdstad Pristina. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Kosovo zijn: Pristina (
kapitaal) 207.062 (2014).

Overheid en economie van Kosovo
De hoofdstad van Kosovo is Pristina (Prishtine, Prishtina)

en het overheidstype parlementaire republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 38 gemeenten
(komunat, singular - komuna (Albanian); opstine, singular -
opstina (Serbian)); Decan (Decani), Dragash (Dragas), Ferizaj
(Urosevac), Fushe Kosove (Kosovo Polje), Gjakove
(Dakovica), Gjilan (Gnjilane), Gllogovc (Glogovac), Gracanice
(Gracanica), Hani i Elezit (Deneral Jankovic), Istog (Istok),
Junik, Kacanik, Kamenice (Kamenica), Kline (Klina), Kllokot
(Klokot), Leposaviq (Leposavic), Lipjan (Lipljan), Malisheve
(Malisevo), Mamushe (Mamusa), Mitrovice e Jug (Juzna
Mitrovica ) [Zuid-Mitrovica], Mitrovice e Veriut (Severna
Mitrovica) [Noord-Mitrovica], Novoberde (Novo Brdo),
Obiliq (Obilic), Partesh (Partes), Peje (Pec), Podujeve
(Podujevo), Prishtine (Pristina), Prizren , Rahovec (Orahovac),
Ranillug (Ranilug), Shterpce (Strpce), Shtime (Stimlje),
Skenderaj (Srbica), Suhareke (Suva Reka), Viti (Vitina),
Vushtrri (Vucitrn),. Met betrekking tot de economie van
Kosovo zijn belangrijke industriële producten minerale
mijnbouw, bouwmaterialen, basismetalen, leder, machines,
apparaten, levensmiddelen en dranken, textiel. Belangrijke



landbouwproducten zijn Tarwe, maïs, bessen, aardappelen,
paprika's, fruit; zuivel, vee; vissen. De belangrijkste
exportgoederen zijn mijnbouw en verwerkte metaalproducten,
schroot, leerproducten, machines, apparaten, bereide
voedingsmiddelen en genotmiddelen , plantaardige producten,
textiel en kleding en de belangrijkste exportpartners zijn Albanië
24,2%, Macedonië, de voormalige Yugo Rep van 17,3%,
Duitsland 8,8%, Zwitserland 7,7%, Bulgarije 7,5%, Nederland
6,9%, Turkije 4,6%, Oostenrijk 4,4% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn voedingsmiddelen, vee, hout, aardolie,
chemicaliën, machines, mineralen, textiel, steen, keramiek en
glasproducten, elektrische apparatuur en de belangrijkste
importpartners zijn Macedonië, de voormalige Yugo Rep van
34,1%, Turkije 12%, Duitsland 9,4%, Albanië 7,4%, Slovenië
6,9% , Italië 4,6% (2016). Hoe rijk is Kosovo en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $10,400 (2017 schatting). Dit is
best goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 30% (2013 schatting).

Kaart van Kosovo
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Koeweit

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Koeweit. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Koeweit. Maar
laten we beginnen met de vlag van Koeweit hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Koeweit - Overzicht:
Wat moet je weten over Koeweit? Laten we beginnen met

dit: Koeweit wordt sinds de 18e eeuw geregeerd door de AL-
Sabah-dynastie. De dreiging van de Ottomaanse invasie in
1899 zette Amir Mubarak AL-Sabah ertoe aan om
bescherming te zoeken tegen Groot-Brittannië, waarbij de
verantwoordelijkheid voor Groot-Brittannië en Defensie aan
Groot-Brittannië werd overgedragen tot 1961, toen het land
zijn onafhankelijkheid bereikte. Koeweit werd op 2 augustus
1990 aangevallen en overvallen door Irak. Na een aantal
weken van luchtbombardementen begon een door de VS
geleide VN-coalitie een grondaanval op 23 februari 1991 die
Koeweit in vier dagen bevrijdde. Koeweit heeft meer dan $ 5
miljard uitgegeven aan het repareren van olie-infrastructuur
beschadigd tijdens 1990-91. De AL-Sabah familie keerde
terug naar de macht in 1991 en vestigde een van de meest
onafhankelijke wetgevers in de Arabische wereld. Het land was
getuige van de historische verkiezingen in 2009 van vier
vrouwen in de Nationale Assemblee. Te midden van de
opstanden en protesten in de Arabische wereld van 2010-11,
staatloze Arabieren, bekend als bidoon, organiseerden begin
2011 kleine protesten om burgerschap, banen en andere
voordelen voor onderdanen van Koeweit te eisen. De
herhaalde demonstraties van jongerenactivistische groepen in
2011 voor het ontslag van een premier die als corrupt werd
beschouwd, leidden eind 2011 uiteindelijk tot zijn aftreden.



Demonstraties werden eind 2012 vernieuwd naar aanleiding van
een Amiri-decreet tot wijziging van de kieswet. De oppositie,
geleid door een coalitie van soennitische islamisten, tribalisten,
enkele liberalen en ontelbare jongerengroepen, boycelde
grotendeels parlementsverkiezingen in 2012 en 2013, wat
leidde tot een legislatuur die beter geschikt was voor de agenda
van de regering. De oppositie, die fel gekant was tegen de
fiscale hervormingen van de regering, nam deel aan de
verkiezing van de Nationale Assemblee van november 2016 en
won bijna de helft van de posities.

Geografie van Koeweit

Waar op de wereld is Koeweit? De
locatie van dit land is Midden-Oosten, grenzend aan de
Perzische Golf, tussen Irak en Saoedi-Arabië. Het totale gebied
van Koeweit is 17,818 km2, waarvan 17,818 km2 land is. Dus
dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: vlak tot licht golvende
woestijnvlakte. Het laagste punt van Koeweit is Perzische Golf
0 m, het hoogste punt 3,6 km W. van Al-Salmi Grenspost 300
m. En het klimaat is droge woestijn; intens hete zomers; korte,
koele winters.



Inwoners van Koeweit
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Koeweit

wonen. Het nummer is: 2,875,422 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Koeweit 31,3%,
andere Arabische 27,9%, Aziatische 37,8%, Afrikaanse 1,9%,
andere 1,1% (inclusief Europese, Noord-Amerikaanse, Zuid-
Amerikaanse en Australische) (2013 est.). Wat zijn de talen in
Koeweit? Arabisch (officieel), Engels veel gesproken. En de
religies: moslim (officieel) 76,7%, christen 17,3%, andere en
niet-gespecificeerde 5,9%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld?
29.3 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de
mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de
andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de
geboorte)? Dit: 78.2 jaar. Waar wonen de mensen in Koeweit?
Hier: Dichtste nederzetting ligt langs de Perzische Golf, met
name in Koeweit-Stad en op Bubiyan-eiland; belangrijke
bevolkingsdraden strekken zich uit zuid en west langs
snelwegen die uitstralen van de hoofdstad, met name in de
zuidelijke helft van het land. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Koeweit zijn: Koeweit (hoofdstad) 2,779 miljoen
(2015).

Overheid en economie van Koeweit
De hoofdstad van Koeweit is Koeweit-stad en het

overheidstype constitutionele monarchie. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 6 gouvernementen
(muhafazat, enkelvoud - muhafazah); Al Ahmadi, Al 'Asimah,
Al Farwaniyah, Al Jahra', Hawalli, Mubarak al Kabi. Met
betrekking tot de economie van Koeweit zijn belangrijke



industriële producten petroleum, petrochemicaliën, cement,
scheepsbouw en reparatie, waterontzilting, voedselverwerking,
bouwmaterialen. Belangrijke landbouwproducten zijn Vissen.
De belangrijkste exportgoederen zijn olie en geraffineerde
producten, meststoffen en de belangrijkste exportpartners zijn
Zuid-Korea 16,8%, China 14,4%, Japan 9,6%, India 9,2%,
VS 7,5%, Singapore 5,6% (2016 ). De belangrijkste
importgoederen zijn voedsel, bouwmaterialen, voertuigen en
onderdelen, kleding en de belangrijkste importpartners zijn
China 14,1%, VS 11,9%, VAE 8,3%, Japan 6,5%, Duitsland
6,2%, India 5,4%, Italië 5%, Saoedi-Arabië 4,4%, Zuid-Korea
4,4% (2016 ). Hoe rijk is Koeweit en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $69,700 (2017 schatting). Dit betekent dat de
mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Koeweit
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Kirgizië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Kirgizië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Kirgizië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Kirgizië hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Kirgizië - Overzicht:
Wat moet je weten over Kirgizië? Laten we beginnen met

dit: Een Centraal-Aziatisch land van ongelooflijke natuurlijke
schoonheid en trotse nomadische tradities, het grootste deel van
het grondgebied van het huidige Kirgizië was formeel
geannexeerd aan het Russische rijk in 1876. De Kirgiziërs
voerden een grote opstand tegen het tsaristische rijk in 1916,
waarbij bijna een zesde van de Kirgizische bevolking werd
gedood. Kirgizië werd een Sovjetrepubliek in 1936 en bereikte
onafhankelijkheid in 1991, toen de USSR ontbond. Landelijke
demonstraties in 2005 en 2010 resulteerden in de afzetting van
de eerste twee presidenten van Kirgizstan, Askar Akaev en
Kurmanbek Bakiev. In 2017 werd Almazbek Atambaev de
eerste Kirgizische president die aftrad na het dienen van een
volledige termijn zoals vereist in de grondwet van het land.
Voormalig premier en regerend sociaaldemocratische partij van
Kirgizstan, Sooronbay Jeenbekov, verving hem na het winnen
van een presidentsverkiezing van oktober 2017 die de meest
competitieve was in de geschiedenis van Kirgizië, hoewel het
werd ontsierd door beschuldigingen van ongeoorloofde
overheidsbemoeienis ten gunste van Jeenbekov. De president
bekleedt aanzienlijke bevoegdheden als staatshoofd, hoewel de
premier toezicht houdt op de regering van Kirgizië en de meeste
kabinetsleden selecteert. De president vertegenwoordigt het
land internationaal en kan wetten ondertekenen of veto maken,



nieuwe verkiezingen vragen en hooggerechtshoven rechters,
kabinetsleden voor posten in verband met veiligheid of defensie
voordragen, en tal van andere topposities op hoog niveau. De
voortdurende zorgen voor Kirgizië omvatten het pad van
democratisering, endemische corruptie, slechte interetnische
relaties,

Geografie van Kirgizië

Waar op de wereld is Kirgizië? De
locatie van dit land is Centraal Azië, ten westen van China, ten
zuiden van Kazachstan. Het totale gebied van Kirgizië is
199,951 km2, waarvan 191,801 km2 land is. Dit is dus geen
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: van de noordelijke uitlopers van het Tien-
Shan-gebergte en bijbehorende valleien en bekkens omvat het
hele land. Het laagste punt van Kirgizië is Kara-Daryya
(Karadar'ya) 132 m, het hoogste punt Jengish Chokusu (Pik
Pobedy) 7.439 m. En het klimaat is droog continentaal tot
polair in het hoge Tien Shan-gebergte; subtropisch in het
zuidwesten (Fergana Valley); gematigd in de uitlopers.

Inwoners van Kirgizië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Kirgizië wonen.



Het nummer is: 5,789,122 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Kirgizië 73,2%,
Oezbeekse 14,6%, Russische 5,8%, Dungan 1,1%, andere
5,3% (inclusief Uyghur, Tadzjiekse, Turk, Kazachse , Tataars,
Oekraïens, Koreaans, Duits) (2017 est.). Wat zijn de talen in
Kirgizië? Kirgizië (officieel) 71,4%, Oezbeeks 14,4%, Russisch
(officieel) 9%, overige 5,2% (2009 est.). En de religies: Muslim
75%, Russian Orthodox 20%, other 5%. Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 26.5 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 70.9 jaar. Waar
wonen de mensen in Kirgizië? Hier: de overgrote meerderheid
van Kirgizië woont op het platteland; de dichtste
bevolkingsregering is in het noorden in en rond de hoofdstad
Bishkek, gevolgd door Osh in het westen; het minst
dichtbevolkte gebied is het oosten, zuidoosten in het Tien Shan
gebergte. De belangrijkste stedelijke gebieden van Kirgizië zijn:
Bishkek (hoofdstad) 865.000 (2015).

Overheid en economie van Kirgizië
De hoofdstad van Kirgizië is Bishkek en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 7 provincies ( oblustar, singular -
oblus) en 2 steden (shaarlar, singular - shaar); Batken Oblusu,
Bishkek Shaary, Chuy Oblusu (Bishkek), Jalal-Abad Oblusu,
Naryn Oblusu, Osh Oblusu, Osh Shaary, Talas Oblusu, Ysyk-
Kol Oblusu (Karakol). Met betrekking tot de economie van
Kirgizië zijn belangrijke industriële producten kleine machines,



textiel, voedselverwerking, cement, schoenen, timmerhout,
koelkasten, meubels, elektromotoren, goud, zeldzame
aardmetalen. Belangrijke landbouwproducten zijn Katoen,
aardappelen, groenten, druiven, fruit en bessen; schapen, geiten,
vee, wol. De belangrijkste exportgoederen zijn goud, katoen,
wol, kledingstukken, vlees; kwik, uranium, elektriciteit;
machines; schoenen en de belangrijkste exportpartners zijn
Zwitserland 44,9%, Kazachstan 10,5%, Rusland 10,1%,
Oezbekistan 8,7%, Turkije 6,2%, China 5,5% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn olie en gas, machines en
uitrusting, chemicaliën, voedingsmiddelen en de belangrijkste
importpartners zijn China 37,8%, Rusland 20,7%, Kazachstan
16,4%, Turkije 4,9% (2016). Hoe rijk is Kirgizië en hoe rijk
zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP
per hoofd van de bevolking (PPP): $3,700 (2017 schatting).
Dit is een zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit
bruto binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw
wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten van
lokale goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 32.1% (2015 schatting).

Kaart van Kirgizië
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Laos

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Laos. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Laos. Maar laten
we beginnen met de vlag van Laos hier:
 

Laos - Overzicht:
Wat moet je weten over Laos? Laten we beginnen met dit:

Het hedendaagse Laos heeft zijn wortels in het oude
Laokoninkrijk van Lan Xang, in de 14e eeuw gesticht onder
koning FA NGUM. Gedurende 300 jaar had Lan Xang invloed
op het hedendaagse Cambodja en Thailand, maar ook op wat
nu Laos is. Na eeuwen van geleidelijke achteruitgang, kwam

http://mapsguides.com/


Laos vanaf de late 18de eeuw tot de late 19e eeuw onder de
heerschappij van Siam (Thailand), toen het deel ging uitmaken
van Frans Indochina. Het Franco-Siamese Verdrag van 1907
definieerde de huidige Lao-grens met Thailand. In 1975 nam de
communistische Pathet Lao de controle over de regering over,
waarmee een einde kwam aan een zes eeuwen oude monarchie
en een strikt socialistisch regime werd ingesteld dat nauw was
afgestemd op Vietnam. Een geleidelijke, beperkte terugkeer
naar particuliere ondernemingen en de liberalisering van
buitenlandse investeringswetten begon in 1988. Laos werd lid
van Asean in 1997 en de WTO in 2013.

Geografie van Laos

Waar op de wereld is Laos? De
locatie van dit land is Zuidoost-Azië, ten noordoosten van
Thailand, ten westen van Vietnam. Het totale gebied van Laos is
236,800 km2, waarvan 230,800 km2 land is. Dus dit is een vrij
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: overwegend ruige bergen; enkele vlakten en
plateaus. Het laagste punt van Laos is Mekong rivier 70 m, het
hoogste punt Phu Bia 2.817 m. En het klimaat is tropische
moesson; regenseizoen (mei tot november); droog seizoen
(december tot april).



Inwoners van Laos
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Laos wonen.

Het nummer is: 7,126,706 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Lao 53.2%, Khmou 11%,
Hmong 9.2%, Phouthay 3.4%, Tai 3.1%, Makong 2.5%,
Katong 2.2%, Lue 2%, Akha 1,8%, andere 11,6%. Wat zijn de
talen in Laos? Lao (officieel), Frans, Engels, diverse etnische
talen. En de religies: Boeddhistisch 64,7%, christen 1,7%, geen
31,4%, anders / niet vermeld 2,1% (2015 est.). Hoe oud zijn
de mensen gemiddeld? 23 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 64.6 jaar. Waar
wonen de mensen in Laos? Hier: meest .) Meest dichtbevolkte
gebied is in en rond de hoofdstad van Vientiane; grote
gemeenschappen zijn voornamelijk te vinden langs de Mekong
rivier langs de zuidwestelijke grens; totale dichtheid wordt
beschouwd als een van de laagste in Zuidoost-Azië. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Laos zijn: Vientiane
(hoofdstad) 997.000 (2015).

Overheid en economie van Laos
De hoofdstad van Laos is Vientiane (Viangchan) en het

overheidstype communistische staat. Laten we eens kijken naar
de administratieve afdelingen - 17 provincies (khoueng,
enkelvoud en meervoud) en 1 hoofdstad (nakhon luang,
enkelvoud en meervoud); Attapu, Bokeo, Bolikhamxai,
Champasak, Houaphan, Khammouan, Louangnamtha,
Louangphabang, Oudomxai, Phongsali, Salavan, Savannakhet,



Viangchan (Vientiane), Viangchan, Xaignabouli, Xaisomboun,
Xekong, Xiangkhouang. Met betrekking tot de economie van
Laos zijn belangrijke industriële producten (koper, tin, goud,
gips); hout, elektrisch vermogen, agrarische verwerking, rubber,
bouw, kleding, cement, toerisme. Belangrijke
landbouwproducten zijn Zoete aardappelen, groenten, maïs,
koffie, suikerriet, tabak, katoen, thee, pinda's, rijst; maniok
(maniok, tapioca), waterbuffel, varkens, vee,
pluimveemijnbouw. De belangrijkste exportgoederen zijn
houtproducten, koffie, elektriciteit, tin, koper, goud, cassave en
de belangrijkste exportpartners zijn Thailand 40,1%, China
28,5%, Vietnam 13,7% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en uitrusting, voertuigen,
brandstof, consumptiegoederen en de belangrijkste
importpartners zijn Thailand 64,6%, China 16,5%, Vietnam
9,4% ( 2016). Hoe rijk is Laos en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $7,400 (2017 schatting). Dit is een vrij laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 22% (2013 schatting).

Kaart van Laos
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Letland

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Letland. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Letland. Maar
laten we beginnen met de vlag van Letland hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Letland - Overzicht:
Wat moet je weten over Letland? Laten we beginnen met

dit: Verschillende oostelijke Baltische stammen fuseerden in de
middeleeuwen tot de etnische kern van het Letse volk (ca. 8-
1212 na Christus). De regio kwam vervolgens onder de
controle van Duitsers, Polen, Zweden en ten slotte, Russen. Een
Letse republiek ontstond na de Eerste Wereldoorlog, maar
werd in 1940 geannexeerd door de USSR - een actie die nooit
wordt erkend door de VS en vele andere landen. Letland heeft
zijn onafhankelijkheid in 1991 hersteld na het uiteenvallen van
de Sovjet-Unie. Hoewel de laatste Russische troepen in 1994
vertrokken, blijft de status van de Russische minderheid (zo'n
26% van de bevolking) Moskou nog steeds zorgen baren.
Letland is in het voorjaar van 2004 tot zowel de NAVO als de
EU toegetreden; het is toegetreden tot de eurozone in 2014 en
de OESO in 2016. In 2013 werd een wet inzake dubbele
nationaliteit goedgekeurd, waardoor de naturalisatie voor niet-
burgerkinderen werd vereenvoudigd.

Geografie van Letland



Waar op de wereld is Letland? De
locatie van dit land is Oost-Europa, grenzend aan de Oostzee,
tussen Estland en Litouwen. Het totale gebied van Letland is
64,589 km2, waarvan 62,249 km2 land is. Dit is dus geen groot
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: laagvlakte. Het laagste punt van Letland is
Oostzee 0 m, het hoogste punt Gaizina Kalns 312 m. En het
klimaat is zee; natte, gematigde winters.

Inwoners van Letland
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Letland wonen.

Het nummer is: 1,944,643 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Letse 61,8%, Russische
25,6%, Wit-Russische 3,4%, Oekraïense 2,3%, Poolse 2,1%,
Litouwse 1,2%, andere 3,6% (2016 est.). Wat zijn de talen in
Letland? Letse (officiële) 56,3%, Russisch 33,8%, andere
0,6% (inclusief Pools, Oekraïens en Wit-Russisch), niet
gespecificeerd 9,4%. En de religies: Lutheran 19,6%, orthodox
15,3%, andere christenen 1%, andere 0,4%, niet-
gespecificeerd 63,7% (2006). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 43.6 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit



aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 74.7 jaar. Waar wonen de mensen in
Letland? Hier: Grootste concentratie van mensen is te vinden in
en rond de haven en hoofdstad Riga; kleine agglomeraties zijn
verspreid over het land. De belangrijkste stedelijke gebieden
van Letland zijn: RIGA (hoofdstad) 621.000 (2015).

Overheid en economie van Letland
De hoofdstad van Letland is Riga en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 110 gemeenten (novadi, singular -
novads) en 9 steden. Met betrekking tot de economie van
Letland zijn belangrijke industriële producten voedingsmiddelen,
verwerkte houtproducten, textiel, verwerkte metalen,
farmaceutische producten, spoorwagons, synthetische vezels,
elektronica. Belangrijke landbouwproducten zijn graan,
koolzaad, aardappelen, groenten; varkensvlees, gevogelte,
melk, eieren; visverwerkte. De belangrijkste exportgoederen
zijn voedingsmiddelen, hout en houtproducten, metalen,
machines en apparaten, textiel en de belangrijkste
exportpartners zijn Litouwen 17,3%, Estland 11,5%, Rusland
11,4%, Duitsland 6,8%, Zweden 5,7%, VK 5,3%, Polen 5%,
Denemarken 4,4% (2016). De belangrijkste importgoederen
zijn machines en uitrusting, consumptiegoederen, chemicaliën,
brandstoffen, voertuigen en de belangrijkste importpartners zijn
Litouwen 16,9%, Duitsland 12,3%, Polen 10,4%, Estland
7,9%, Rusland 7,4%, Finland 4,3%, Nederland 4,3% (2016).
Hoe rijk is Letland en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het



belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $27,300 (2017 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 25.5% (2015).

Kaart van Letland
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Libanon

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Libanon. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Libanon. Maar

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


laten we beginnen met de vlag van Libanon hier:
 

Libanon - Overzicht:
Wat moet je weten over Libanon? Laten we beginnen met

dit: Na de Eerste Wereldoorlog verwierf Frankrijk een mandaat
over het noordelijke deel van de voormalige Ottomaanse
rijksprovincie Syrië. De Fransen bepaalden in 1920 de regio
Libanon en verleenden deze regio in 1943 onafhankelijkheid.
Sinds de onafhankelijkheid wordt het land gekenmerkt door
periodes van politieke onrust afgewisseld met welvaart,
voortbouwend op zijn positie als regionaal centrum voor
financiën en handel. De burgeroorlog van het land in 1975-
1990 die resulteerde in naar schatting 120.000 doden, werd
gevolgd door jaren van sociale en politieke instabiliteit.
Sektarisme is een sleutelelement van het Libanese politieke
leven. Het naburige Syrië heeft van oudsher invloed gehad op
het buitenlands beleid en het interne beleid van Libanon en het
door Libanon bezet Libanon van 1976 tot 2005.

Geografie van Libanon



Waar op de wereld is Libanon? De
locatie van dit land is Midden-Oosten, grenzend aan de
Middellandse Zee, tussen Israël en Syrië. Het totale gebied van
Libanon is 10,400 km2, waarvan 10,230 km2 land is. Dus dit is
een vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: smalle kustvlakte; El Beqaa
(Bekaa-vallei) scheidt Libanon en het Anti-Libanongebergte.
Het laagste punt van Libanon is Middellandse Zee 0 m, het
hoogste punt Qornet es Saouda 3.088 m. En het klimaat is
Middellandse-Zeegebied; milde tot koele, natte winters met
hete, droge zomers; het Libanongebergte ervaart een zware
winter sneeuw.

Inwoners van Libanon
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Libanon wonen.

Het nummer is: 6,229,794 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Arabische 95%,
Armeense 4%, andere 1%. Wat zijn de talen in Libanon?
Arabisch (officieel ), Frans, Engels, Armeense. En de religies:
moslims 54% (27% soennieten, 27% sjiieten), christen 40,5%
(inclusief 21% maroniet katholiek, 8% Grieks-orthodox, 5%
Grieks-katholiek, 6,5% andere christen), druze 5,6%, zeer



kleine aantallen Joden, Baha'is, Boeddhisten, Hindoes en
Mormonen. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 30.5 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 77.8
jaar. Waar wonen de mensen in Libanon? Hier: de meerderheid
van de mensen woont op of nabij de kust van de Middellandse
Zee, en van de meesten wonen in en rond de hoofdstad,
Beiroet; gunstige groeiomstandigheden in de Bekaa-vallei, aan
de zuidoostelijke kant van het Libanongebergte, hebben boeren
aangetrokken en dus vertoont het gebied een kleinere
bevolkingsdichtheid. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Libanon zijn: Beiroet (hoofdstad) 2,226 miljoen (2015).

Overheid en economie van Libanon
De hoofdstad van Libanon is Beiroet en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 8 governoraten (mohafazat, singular
- mohafazah); Aakkar, Baalbek-Hermel, Beqaa (Bekaa),
Beyrouth (Beiroet), Liban-Noord (Noord-Libanon), Liban-Sud
(Zuid-Libanon), Mont-Liban (Libanonberg), Nabatiye. Met
betrekking tot de economie van Libanon zijn belangrijke
industriële producten , toerisme, voedselverwerking, wijn,
juwelen, cement, textiel, minerale en chemische producten,
hout- en meubelproducten, olieraffinage, metaalproductie.
Belangrijke landbouwproducten zijn Citrus, druiven, tomaten,
appels, groenten, aardappelen, olijven, tabak; schapen,
geitenbankieren. De belangrijkste exportgoederen zijn juwelen,
onedele metalen, chemicaliën, consumptiegoederen, groenten en



fruit, tabak, bouwmineralen, elektrische machines en
schakelmateriaal, textielvezels, pape en de belangrijkste
exportpartners zijn Zuid-Afrika 21,1%, Saoedi-Arabië 9%,
VAE 8%, Syrië 6,7%, Irak 5,4% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn aardolieproducten, auto's, geneesmiddelen
, kleding, vlees en levende dieren, consumptiegoederen, papier,
textiel, tabak, elektrische machines en uitrusting, chemicaliën en
de belangrijkste importpartners zijn China 11,2%, Italië 7,5%,
VS 6,3%, Duitsland 6,2%, Griekenland 5,7%, Egypte 4,1%
(2016). Hoe rijk is Libanon en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $19,500 (2017 schatting). Dit is best goed.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 28.6% (2004 schatting).

Kaart van Libanon
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Lesotho

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Lesotho. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Lesotho. Maar
laten we beginnen met de vlag van Lesotho hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Lesotho - Overzicht:
Wat moet je weten over Lesotho? Laten we beginnen met

dit: Basutoland werd omgedoopt tot het koninkrijk Lesotho na
onafhankelijkheid van het VK in 1966. De Basutho National
Party regeerde het land gedurende de eerste twee decennia.
Koning Moshoeshoe werd in 1990 verbannen, maar keerde in
1992 terug naar Lesotho en werd in 1995 weer opgenomen en
in 1996 opgevolgd door zijn zoon, koning Letsie III. De
grondwettelijke regering werd in 1993 na zeven jaar militaire
heerschappij hersteld. In 1998 leidden gewelddadige protesten
en een militaire muiterij na een controversiële verkiezing tot een
korte maar bloedige interventie door Zuid-Afrikaanse en
Batswana-strijdkrachten onder auspiciën van de
Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika. Latere
constitutionele hervormingen herstelden de relatieve politieke
stabiliteit. Vreedzame parlementsverkiezingen werden gehouden
in 2002, maar de verkiezingen van de Nationale Assemblee in
2007 werden fel bestreden en benadeelde partijen betwistten
hoe de kieswet werd toegepast om evenredige zetels in de
Algemene Vergadering toe te kennen. In 2012 vonden
competitieve verkiezingen met 18 partijen dat premier
Motsoahae Thomas Thabane een coalitieregering vormde - de
eerste in de geschiedenis van het land - die de 14-jarige zittende
partij, Pakalitha Mosisili, die de machtige macht de volgende
maand had overgedragen, verdaagde. Mosisili keerde terug



naar de macht in onverwachte verkiezingen in februari 2015 na
de ineenstorting van de coalitieregering van Thabane en een
vermeende poging tot militaire staatsgreep. s geschiedenis - dat
verdreef de 14-jarige zittende partij, Pakalitha Mosisili, die de
volgende maand vreedzaam de macht overnam. Mosisili keerde
terug naar de macht in onverwachte verkiezingen in februari
2015 na de ineenstorting van de coalitieregering van Thabane
en een vermeende poging tot militaire staatsgreep. s
geschiedenis - dat verdreef de 14-jarige zittende partij,
Pakalitha Mosisili, die de volgende maand vreedzaam de macht
overnam. Mosisili keerde terug naar de macht in onverwachte
verkiezingen in februari 2015 na de ineenstorting van de
coalitieregering van Thabane en een vermeende poging tot
militaire staatsgreep.

Geografie van Lesotho

Waar op de wereld is Lesotho? De
locatie van dit land is Zuidelijk Afrika, een enclave van Zuid-
Afrika. Het totale gebied van Lesotho is 30,355 km2, waarvan
30,355 km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we
het terrein van het land beschrijven? Op deze manier: meestal
hoogland met plateaus, heuvels en bergen. Het laagste punt van
Lesotho is kruising van de sinaasappel- en Makhaleng-rivieren



1400 m, het hoogste punt Thabana Ntlenyana 3.482 m. En het
klimaat is gematigd; koele tot koude, droge winters; warme,
natte zomers.

Inwoners van Lesotho
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Lesotho wonen.

Het nummer is: 1,958,042. Dus niet zoveel mensen wonen hier.
Wie woont hier? Sotho 99.7%, Europeanen, Aziaten en andere
0.3%. Wat zijn de talen in Lesotho? Sesotho (officieel)
(zuidelijk Sotho), Engels ( officieel), Zulu, Xhosa. En de religies:
Christian 80%, inheemse overtuigingen 20%. Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 24.2 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 53 jaar. Waar wonen
de mensen in Lesotho? Hier: Relatief hogere
bevolkingsdichtheid in de westelijke helft van het land, met de
hoofdstad Maseru, en de kleinere steden Mafeteng,
Teyateyaneng en Leribe die de meeste mensen aantrekken. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Lesotho zijn: Maseru
(hoofdstad) 267.000 (2014).

Overheid en economie van Lesotho
De hoofdstad van Lesotho is Maseru en het overheidstype

parlementaire constitutionele monarchie. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 10 districten; Berea, Butha-
Buthe, Leribe, Mafeteng, Maseru, Mohale's Hoek,
Mokhotlong, Qacha's Nek, Quthing, Thaba-Tseka. Met
betrekking tot de economie van Lesotho zijn belangrijke



industriële producten , dranken, textiel, kledingassemblage,
handwerk, bouw, toerisme. Belangrijke landbouwproducten zijn
maïs, tarwe, peulvruchten, sorghum, gerst; veevoeder. De
belangrijkste exportgoederen zijn produceert (kleding,
schoeisel), wol en mohair, voedsel en levende dieren,
elektriciteit, water, diamanten en de belangrijkste exportpartners
zijn Zuid-Afrika 56,5%, VS 35,4 % (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn voedsel; bouwmaterialen, voertuigen,
machines, medicijnen, aardolieproducten en de belangrijkste
importpartners zijn Zuid-Afrika 84,5% (2016). Hoe rijk is
Lesotho en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$3,900 (2017 schatting). Dit is een zeer laag aantal. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
57% (2016 schatting).

Kaart van Lesotho
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Liberia

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Liberia. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Liberia. Maar
laten we beginnen met de vlag van Liberia hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Liberia - Overzicht:
Wat moet je weten over Liberia? Laten we beginnen met

dit: Nederzetting van bevrijde slaven uit de VS in wat
tegenwoordig Liberia is, begon in 1822; tegen 1847 konden de
Americo-Liberianen een republiek vestigen. William Tubman,
president van 1944-71, heeft veel gedaan om buitenlandse
investeringen te bevorderen en de economische, sociale en
politieke kloven te overbruggen tussen de afstammelingen van
de oorspronkelijke kolonisten en de bewoners van het
binnenland. In 1980 luidde een militaire coup geleid door
Samuel DOE een decennium van autoritaire heerschappij. In
december 1989 lanceerde Charles Taylor een rebellie tegen het
regime van DOE die leidde tot een langdurige burgeroorlog
waarin DOE werd gedood. Een periode van relatieve vrede in
1997 zorgde voor een verkiezing die Taylor aan de macht
bracht, maar belangrijke gevechten werden hervat in 2000. Een
vredesovereenkomst van augustus 2003 beëindigde de oorlog
en leidde tot het aftreden van de voormalige president Charles
Taylor, die door het door de VN gesteunde speciale hof voor
Sierra Leone in Den Haag werd veroordeeld wegens zijn
betrokkenheid bij de burgeroorlog in Sierra Leone. Na twee
jaar regeren door een overgangsregering brachten
democratische verkiezingen eind 2005 President Ellen Johnson
Sirleaf aan de macht. Ze won vervolgens de herverkiezing in
2011, maar werd uitgedaagd om Liberia's economie te
herbouwen, vooral na de ebolaire epidemie van 2014-15, en



om een natie te verzoenen die nog steeds herstelt van veertien
jaar vechten. In juli 2016 hebben de VN
vredeshandhavingsverantwoordelijkheid overgedragen aan
Liberia en de aanwezigheid van VN-troepen verminderd, die nu
een ondersteunende rol vervult. Grondwettelijke termijnen
beperken president Johnson Sirleaf van het lopen voor
herverkiezing. De presidentsverkiezingen in november 2017
werden stopgezet in afwachting van een uitspraak over
aantijgingen van fraude.

Geografie van Liberia

Waar op de wereld is Liberia? De
locatie van dit land is West-Afrika, grenzend aan de Noord-
Atlantische Oceaan, tussen Ivoorkust en Sierra Leone. Het
totale gebied van Liberia is 111,369 km2, waarvan 96,320 km2

land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein
van het land beschrijven? Op deze manier: meestal vlak tot
glooiende kustvlaktes oplopend tot glooiend plateau en lage
bergen in noordoosten. Het laagste punt van Liberia is
Atlantische Oceaan 0 m, het hoogste punt Wuteve oplopend
1,447 m. En het klimaat is tropisch; warm, vochtig; droge
winters met warme dagen en koele tot koude nachten; natte,
bewolkte zomers met frequente hevige buien.



Inwoners van Liberia
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Liberia wonen.

Het nummer is: 4,689,021 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Kelple 20,3%, Bassa
13,4%, Grebo 10%, Gio 8%, Mano 7,9%, Kru 6%, Lorma
5,1%, Kissi 4,8%, Gola 4,4%, andere 20,1% (2008 Census).
Wat zijn de talen in Liberia? Engels 20% (officieel), zo'n 20
etnische groepstalen waarvan er maar weinigen kunnen worden
geschreven of gebruikt in correspondentie. En de religies:
Christelijke 85,6%, moslim 12,2%, traditionele 0,6%, andere
0,2%, geen 1,4% (volkstelling van 2008). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 17.8 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 63.3 jaar. Waar
wonen de mensen in Liberia? Hier: meer dan de helft van de
bevolking woont in stedelijke gebieden, met ongeveer een
derde woont binnen een straal van 80 km van Monrovia. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Liberia zijn: Monrovia
(hoofdstad) 1,264 miljoen (2015).

Overheid en economie van Liberia
De hoofdstad van Liberia is Monrovia en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 15 provincies; Bomi, Bong,
Gbarpolu, Grand Bassa, Grand Cape Mount, Grand Gedeh,
Grand Kru, Lofa, Margibi, Maryland, Montserrado, Nimba,
River Cess, River Gee, Sinoe. Met betrekking tot de economie



van Liberia zijn belangrijke industriële producten mining
(ijzererts en goud), rubberverwerking, verwerking van palmolie,
diamanten. Belangrijke landbouwproducten zijn rubber, koffie,
cacao, rijst, cassave (maniok, tapioca), palmolie, suikerriet,
bananen; schapen, geiten; timbe. De belangrijkste
exportgoederen zijn rubber, hout, ijzer, diamanten, cacao, koffie
en de belangrijkste exportpartners zijn Polen 18,5%,
Zwitserland 9,7%, VAE 9,4%, Nederland 8,9% , Duitsland
6,1%, VS 5,9%, Zuid-Afrika 5%, China 4,4%, Ghana 4,2%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn brandstoffen,
chemicaliën, machines, transportmiddelen, gefabriceerde
goederen; levensmiddelen en de belangrijkste importpartners
zijn Zuid-Korea 38,3%, Singapore 18%, China 15,9%, Japan
10,9% (2016). Hoe rijk is Liberia en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $900 (2017 schatting). Dit is een zeer laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 54.1% (2014 schatting).

Kaart van Liberia
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Libië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Libië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Libië. Maar laten
we beginnen met de vlag van Libië hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Libië - Overzicht:
Wat moet je weten over Libië? Laten we beginnen met dit:

De Italianen verdrongen de Ottomaanse Turken in het gebied
rond Tripoli in 1911 en gaven hun macht niet op tot 1943 toen
ze werden verslagen in de Tweede Wereldoorlog. Libië ging
vervolgens over naar het VN-bestuur en bereikte
onafhankelijkheid in 1951. Na een militaire coup uit 1969 nam
kolonel Muammar al-Qadhafi het leiderschap op zich en begon
zijn politieke systeem thuis te verenigen, wat een combinatie
was van socialisme en islam. In de jaren zeventig gebruikte
Qadhafi olie-inkomsten om zijn ideologie buiten Libië te
promoten, door subversieve en terroristische activiteiten te
ondersteunen, waaronder de neergang van twee vliegtuigen -
één boven Schotland, één in Noord-Afrika - en een
discotheekbomaanslag in Berlijn. VN-sancties in 1992
isoleerden Qadhafi politiek en economisch na de aanslagen;
sancties werden opgeheven in 2003 na de Libische aanvaarding
van de verantwoordelijkheid voor de bomaanslagen en de
overeenkomst tot vergoeding van de eiser. Qadhafi stemde ook
in met het beëindigen van het Libië-programma om
massavernietigingswapens te ontwikkelen, en hij maakte
aanzienlijke vorderingen bij het normaliseren van de
betrekkingen met westerse naties. Onrust die begon in
verschillende landen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika
eind 2010 uitbrak in Libische steden in het begin van 2011.
Qadhafi's brutale hard optreden tegen demonstranten



voortgebracht een burgeroorlog die VN-goedkeuring van lucht-
en zee-interventie door de internationale gemeenschap
veroorzaakt. Na maanden van wapengeweld tussen regering en
oppositiekrachten, werd het Qadhafi-regime medio 2011
omvergeworpen en vervangen door een overgangsregering die
bekend staat als de Nationale Overgangsraad (NTC). In 2012
gaf de NTC de macht aan een gekozen parlement, het
Algemeen Nationaal Congres (GNC). Kiezers kozen in juni
2014 een nieuw parlement om het GNC te vervangen - het
Huis van Afgevaardigden (HoR), dat naar de oostelijke stad
Tobruk verhuisde nadat de gevechten uitbraken in Tripoli. In
oktober 2015 bemiddelde de VN een overeenkomst tussen een
breed scala aan Libische politieke partijen en sociale groepen -
bekend als de Libische politieke overeenkomst (LPA). Leden
van de Libische politieke dialoog, inclusief vertegenwoordigers
van de HoR en ex-GNC, ondertekenden de LPA in december
2015. De LPA riep op tot de vorming van een interim-regering
van nationaal akkoord of GNA, met een negendelige
presidentiële raad, de HoR en een adviserende Hoge Raad van
State waar de meeste ex-GNC-leden zich bij voelden. De
routekaart van de LPA voor een overgang van twee jaar naar
een nieuwe grondwet en gekozen regering werd vervolgens
bekrachtigd door Resolutie 2259 van de VN-Veiligheidsraad,
waarin ook de lidstaten werden opgeroepen het officiële
contact met parallelle instellingen te staken. In januari 2016
stemde de HoR in met de goedkeuring van de LPA, inclusief de
Raad van het voorzitterschap, tegen een controversiële bepaling
over posities in veiligheidsleiders. In maart 2016 ging de Raad



van het GNA-voorzitterschap zelf in Tripoli zitten. In 2016
kondigde de GNA tweemaal een lei van ministers aan die de
facto opereren, maar de HoR keurde de ministeriële lijst niet
goed. HoR en ex-GNC-gelieerde hardliners bleven zich
verzetten tegen de GNA en belemmeren de implementatie van
de LPA. In september 2017 heeft speciaal VN-
vertegenwoordiger Ghassan Salame een nieuwe routekaart
voor politieke verzoening aangekondigd.

Geografie van Libië

Waar op de wereld is Libië? De
locatie van dit land is Noord-Afrika, grenzend aan de
Middellandse Zee, tussen Egypte, Tunesië en Algerije. Het
totale gebied van Libië is 1,759,540 km2, waarvan 1,759,540
km2 land is. Dus dit is een heel groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: grotendeels
kale, vlakke tot glooiende vlaktes, plateaus, depressies. Het
laagste punt van Libië is Sabkhat Ghuzayyil -47 m, het hoogste
punt Bikku Bitti 2.267 m. En het klimaat is Middellandse Zee
langs kust; droge, extreme woestijn tussen.

Inwoners van Libië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Libië wonen.



Het nummer is: 6,653,210 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Berber en Arabische
97%, andere 3% (inclusief Grieken, Maltezen, Italianen,
Egyptenaren, Pakistani, Turken, Indiërs en Tunesiërs). Wat zijn
de talen in Libië? Arabisch (officieel), Italiaans, Engels
(algemeen begrepen in de grote steden); Berber (Nafusi,
Ghadamis, Suknah, Awjilah, Tamasheq). En de religies: Moslim
(officieel, vrijwel alle soennieten) 96,6%, christen 2,7%,
boeddhist 0,3%, hindoe. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld?
28.9 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de
mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de
andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de
geboorte)? Dit: 76.7 jaar. Waar wonen de mensen in Libië?
Hier: , ruim 90% van de bevolking leeft mee de Middellandse
Zeekust in en tussen Tripoli in het westen en Al Bayda in het
oosten; het binnenland blijft enorm onderbevolkte als gevolg
van de Sahara en het gebrek aan oppervlakte wate. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Libië zijn: Tripoli (kapitaal)
1,126 miljoen (2015).

Overheid en economie van Libië
De hoofdstad van Libië is Tripoli (Tarabulus) en het

overheidstype in overgang. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 22 districten (shabiyat, enkelvoud -
shabiyat); Al Butnan, Al Jabal al Akhdar, Al Jabal al Gharbi, Al
Jafarah, Al Jufrah, Al Kufrah, Al Marj, Al Marqab, Al Wahat,
An Nuqat al Khams, Az Zawiyah, Banghazi, Darnah, Ghat,
Misratah, Murzuq, Nalut , Sabha, Surt, Tarabulus, Wadi al
Hayat, Wadi ash Shati. Met betrekking tot de economie van



Libië zijn belangrijke industriële producten aardolie,
petrochemicaliën, aluminium, ijzer en staal, voedselverwerking,
textiel, handwerk, cement. Belangrijke landbouwproducten zijn
Tarwe, gerst, olijven, dadels, citrusvruchten, groenten, pinda's,
sojabonen; rundvee. De belangrijkste exportgoederen zijn ruwe
olie, geraffineerde aardolieproducten, aardgas, chemicaliën en
de belangrijkste exportpartners zijn Italië 24,2%, Egypte
21,1%, Spanje 9,5%, Frankrijk 7,8%, Kroatië 5%, Nederland
5%, China 4,3% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
machines, halffabrikaten, voedsel, transportmiddelen,
consumentenproducten en de belangrijkste importpartners zijn
China 14,4%, Zuid-Korea 13,3%, Turkije 10,4%, Italië 5,9%
(2016). Hoe rijk is Libië en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $9,800 (2017 schatting). Dit is een vrij laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Libië
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Liechtenstein

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Liechtenstein. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Liechtenstein.
Maar laten we beginnen met de vlag van Liechtenstein hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Liechtenstein - Overzicht:
Wat moet je weten over Liechtenstein? Laten we beginnen

met dit: Het vorstendom Liechtenstein werd in 1719 opgericht
binnen het Heilige Roomse Rijk. Het werd bezet door zowel
Franse als Russische troepen tijdens de Napoleontische
oorlogen en werd een soevereine staat in 1806 en werd lid van
de Duitse Confederatie in 1815. Liechtenstein werd volledig
onafhankelijk in 1866 toen de Confederatie opgelost. Tot het
einde van de Eerste Wereldoorlog was het nauw verbonden met
Oostenrijk, maar de economische verwoesting veroorzaakt
door dat conflict dwong Liechtenstein tot het aangaan van een
douane- en monetaire unie met Zwitserland. Sinds de Tweede
Wereldoorlog (waarin Liechtenstein neutraal bleef), hebben de
lage belastingen van het land aangespoord tot een uitstekende
economische groei. In 2000 leidden tekortkomingen in het
toezicht op het bankentoezicht tot bezorgdheid over het gebruik
van financiële instellingen voor het witwassen van geld. Echter,

Geografie van Liechtenstein



Waar op de wereld is Liechtenstein?
De locatie van dit land is Centraal-Europa, tussen Oostenrijk en
Zwitserland. Het totale gebied van Liechtenstein is 160 km2,
waarvan 160 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: voornamelijk bergachtig (Alpen) met Rijndal in het
westen van de derde. Het laagste punt van Liechtenstein is
Ruggeller Riet 430 m, het hoogste punt Vorder-Grauspitz 2.599
m. En het klimaat is continentaal; koude, bewolkte winters met
veel sneeuw of regen; koele tot matig warme, bewolkte,
vochtige zomers.

Inwoners van Liechtenstein
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Liechtenstein

wonen. Het nummer is: 38,244 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Liechtensteiner
66%, andere 34% (2013 est.). Wat zijn de talen in
Liechtenstein? Duits 94,5% (officieel) (Alemannic is het
belangrijkste dialect), Italiaans 1,1%, andere 4,3% (est van
2010). En de religies: Rooms-katholiek (officieel) 75,9%,
protestant hervormde 6,5%, moslim 5,4%, lutheraan 1,3%,



andere 2,9%, geen 5,4%, niet-gespecificeerd 2,6% (2010 est.).
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 43.2 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 81.9 jaar. Waar
wonen de mensen in Liechtenstein? Hier: deel van de bevolking
is te vinden in de westelijke helft van het land langs de Rijn
Rive. De belangrijkste stedelijke gebieden van Liechtenstein
zijn: Vaduz (hoofdstad) 5.000 (2014).

Overheid en economie van Liechtenstein
De hoofdstad van Liechtenstein is Vaduz en het

overheidstype constitutionele monarchie. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 11 communes (Gemeinden,
enkelvoud - Gemeinde); Balzers, Eschen, Gamprin, Mauren,
Planken, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg,
Vaduz. Met betrekking tot de economie van Liechtenstein zijn
belangrijke industriële producten elektronica, metaalproductie,
tandheelkundige producten, keramiek, farmaceutica,
voedingsproducten, precisie-instrumenten, toerisme, optische
instrumenten. Belangrijke landbouwproducten zijn Tarwe, gerst,
maïs, aardappelen; vee, zuivelproducten. De belangrijkste
exportgoederen zijn kleine speciaalmachines, connectoren voor
audio en video, onderdelen voor motorvoertuigen,
tandheelkundige producten, hardware, bereide
voedingsmiddelen , elektronische apparatuur, optische
producten, en de belangrijkste exportpartners zijn dit is
onbekend. De belangrijkste importgoederen zijn
landbouwproducten, grondstoffen, energieproducten, machines,



metalen goederen, textiel, levensmiddelen, motorvoertuigen en
de belangrijkste importpartners zijn dit is onbekend. Hoe rijk is
Liechtenstein en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $139,100 (2009 schatting). Dus de mensen zijn hier
gemiddeld erg rijk. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Liechtenstein
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Litouwen

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Litouwen. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Litouwen. Maar
laten we beginnen met de vlag van Litouwen hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Litouwen - Overzicht:
Wat moet je weten over Litouwen? Laten we beginnen met

dit: Litouwse landen werden verenigd onder Mindaugas in
1236; in de loop van de volgende eeuw, via allianties en
veroveringen, breidde Litouwen zijn grondgebied uit met het
grootste deel van het huidige Wit-Rusland en Oekraïne. Tegen
het einde van de 14e eeuw was Litouwen de grootste staat van
Europa. Een verbond met Polen in 1386 leidde de twee landen
tot een unie door de persoon van een gemeenschappelijke
heerser. In 1569 verenigden Litouwen en Polen zich formeel tot
een enkele dubbele staat, het Pools-Litouwse Gemenebest.
Deze entiteit overleefde tot 1795 toen de overblijfselen werden
verdeeld door omringende landen. Litouwen herwon zijn
onafhankelijkheid na de Eerste Wereldoorlog maar werd in
1940 geannexeerd door de USSR - een actie die nooit wordt
erkend door de VS en vele andere landen. Op 11 maart 1990
werd Litouwen de eerste van de Sovjetrepublieken die zijn
onafhankelijkheid verklaarde, maar Moskou erkende deze
proclamatie pas in september 1991 (na de mislukte staatsgreep
in Moskou). De laatste Russische troepen trokken zich terug in
1993. Litouwen herstructureerde vervolgens zijn economie voor
integratie in West-Europese instellingen; het sloot zich aan bij
zowel de NAVO als de EU in het voorjaar van 2004. In 2015
trad Litouwen toe tot de eurozone.

Geografie van Litouwen



Waar op de wereld is Litouwen? De
locatie van dit land is Oost-Europa, grenzend aan de Oostzee,
tussen Letland en Rusland, ten westen van Wit-Rusland. Het
totale gebied van Litouwen is 65,300 km2, waarvan 62,680
km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: laagland, veel
verspreide meertjes, vruchtbare grond. Het laagste punt van
Litouwen is Oostzee 0 m, het hoogste punt Aukstojas 294 m.
En het klimaat is overgangsgebied, tussen maritiem en
continentaal; natte, gematigde winters en zomers.

Inwoners van Litouwen
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Litouwen

wonen. Het nummer is: 2,823,859 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Litouws 84,1%,
Pools 6,6%, Russisch 5,8%, Wit-Rusland 1,2%, andere 1,1%,
niet-gespecificeerd 1,2% (2011 est.). Wat zijn de talen in
Litouwen? Litouws (officieel) 82%, Russisch 8%, Pools 5,6%,
andere 0,9%, niet-gespecificeerd 3,5% (2011 est.). En de
religies: Rooms-katholiek 77,2%, Russisch-orthodox 4,1%,
oudgelovige 0,8%, evangelisch-lutherse 0,6%, evangelische



hervormer 0,2 %, andere (inclusief soennitische moslims, joden,
Grieks-katholieken en karaïeten) 0,8%, geen 6,1%, niet-
gespecificeerd 10,1% (2011 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 43.7 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 75 jaar. Waar wonen de mensen in
Litouwen? Hier: redelijk gelijkmatige verdeling van de bevolking
door het hele land, maar enigszins hogere concentraties in de
zuidelijke steden Vilnius en Kaunas, en de westelijke haven van
Klaipeda. De belangrijkste stedelijke gebieden van Litouwen
zijn: Vilnius (hoofdstad) 517.000 (2015).

Overheid en economie van Litouwen
De hoofdstad van Litouwen is Vilnius en het overheidstype

semi-presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 60 gemeenten (savivaldybe, singular
- savivaldybe); Akmene, Alytaus Miestas, Alytus, Anksciai,
Birstono, Birzai, Druskininkai, Elektrenai, Ignalina, Jonava,
Joniskis, Jurbarkas, Kaisiadorys, Kalvarijos, Kauno Miestas,
Kaunas, Kazlu Rudos, Kedainiai, Kelme, Klaipedos Miestas,
Klaipeda, Kretinga, Kupiskis, Lazdijai, Marijampole,
Mazeikiai, Moletai, Neringa, Pagegiai, Pakruojis, Palangos
Miestas, Panevezio Miestas, Panevezys, Pasvalys, Plunge,
Prienai, Radviliskis, Raseiniai, Rietavo, Rokiskis, Sakiai,
Salcininkai, Siauliu Miestas, Siauliai, Silale, Silute, Sirvintos ,
Skuodas, Svencionys, Taurage, Telsiai, Trakai, Ukmerge,
Utena, Varena, Vilkaviskis, Vilniaus Miestas, Vilnius, Visaginas,
Zarasai. Met betrekking tot de economie van Litouwen zijn



belangrijke industriële producten gereedschapsmachines voor
metaalsnijden, elektromotoren, televisies, koelkasten en
diepvriezers, petroleumraffinage, scheepsbouw (kleine
schepen), meubels, textiel, voedselverwerking, kunstmest,
landbouwmachines, optische apparatuur, lasers, elektronische
componenten, computers, barnsteen sieraden, informatie
technologie, ontwikkeling van videospellen, ontwikkeling van
app / software, biotechnologie. Belangrijke landbouwproducten
zijn Graan, aardappelen, suikerbieten, vlas, groenten; rundvlees,
melk, eieren, varkensvlees, kaas; vis. De belangrijkste
exportgoederen zijn geraffineerde brandstof, machines en
uitrusting, chemicaliën, textiel, levensmiddelen, kunststoffen en
de belangrijkste exportpartners zijn Rusland 13,5%, Letland
9,9%, Polen 9,1%, Duitsland 7,7%, Estland 5,3%, VS 5,2%,
Zweden 4,8%, VK 4,3% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn olie, aardgas, machines en uitrusting,
transportmiddelen, chemicaliën, textiel en kleding, metalen en de
belangrijkste importpartners zijn Rusland 14,4%, Duitsland
12,1%, Polen 10,8%, Letland 8 %, Italië 5,4%, Nederland
4,8%, Zweden 4,4% (2016). Hoe rijk is Litouwen en hoe rijk
zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP
per hoofd van de bevolking (PPP): $31,900 (2017 schatting).
Dit betekent dat de levensstandaard hier goed is. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
22.2% (2015 schatting).



Kaart van Litouwen
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Luxemburg

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Luxemburg. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Luxemburg.
Maar laten we beginnen met de vlag van Luxemburg hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Luxemburg - Overzicht:
Wat moet je weten over Luxemburg? Laten we beginnen

met dit: Opgericht in 963, werd Luxemburg in 1815 een groot
hertogdom en een onafhankelijke staat onder Nederland. Het
verloor meer dan de helft van zijn grondgebied aan België in
1839 maar kreeg een grotere mate van autonomie. In 1867
bereikte Luxemburg de volledige onafhankelijkheid onder de
voorwaarde dat het eeuwige neutraliteit belooft. Overvallen
door Duitsland in beide wereldoorlogen, eindigde het neutraal in
1948 toen het toetrad tot de Benelux-douane-unie en toen het
het volgende jaar toetrad tot de NAVO. In 1957 werd
Luxemburg een van de zes grondleggende landen van de EEG
(later de EU) en in 1999 werd het lid van de euro-valutazone.

Geografie van Luxemburg

Waar op de wereld is Luxemburg?
De locatie van dit land is West-Europa, tussen Frankrijk en
Duitsland. Het totale gebied van Luxemburg is 2,586 km2,
waarvan 2,586 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe



kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: meestal zacht glooiende hooglanden met brede, ondiepe
valleien; hooglanden tot licht bergachtig in het noorden; steile
helling naar Moezel overstromingsvlakte in het zuidoosten. Het
laagste punt van Luxemburg is Moezel rivier 133 m, het hoogste
punt Buurgplaatz 559 m. En het klimaat is aangepast
continentaal met milde winters, koele zomers.

Inwoners van Luxemburg
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Luxemburg

wonen. Het nummer is: 594,130 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Luxemburger
53,3%, Portugees 16,2%, Frans 7,2%, Italiaans 3,5%,
Belgisch 3,4%, Duits 2,2%, Brits 1,1%, andere 13,2%. Wat
zijn de talen in Luxemburg? Luxemburgs (officiële
administratieve en gerechtelijke taal en nationale taal (gesproken
moedertaal)) 55,8%, Portugees 15,7%, Frans (officiële
administratieve, juridische en wetgevende taal) 12,1%, Duits
(officiële administratieve en juridische taal) 3,1%, Italiaans 2,9%
, Engels 2,1%, andere 8,4% (2011 est.). En de religies:
Christen (overwegend rooms-katholiek) 70,4%, moslim 2,3%,
andere (inclusief boeddhistische, volksreligies, hindoe, joods)
0,5%, geen 26,8% (est van 2010). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 39.3 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 82.3 jaar. Waar wonen de mensen in
Luxemburg? Hier: meeste mensen wonen in het zuiden, aan of



nabij de grens met Frankrijk. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Luxemburg zijn: Luxemburg (hoofdstad) 107.000
(2014).

Overheid en economie van Luxemburg
De hoofdstad van Luxemburg is Luxemburg en het

overheidstype constitutionele monarchie. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 12 kantons (kantons,
enkelvoud - kanton); Capellen, Clervaux, Diekirch, Echternach,
Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Luxemburg, Mersch,
Redange, Remich, Vianden, Wiltz. Met betrekking tot de
economie van Luxemburg zijn belangrijke industriële producten
bank- en financiële diensten, bouw, vastgoeddiensten, ijzer,
metalen en staal, informatietechnologie, telecommunicatie,
vrachtvervoer en logistiek, chemicaliën, engineering, banden,
glas, aluminium, toerisme, biotechnologie. Belangrijke
landbouwproducten zijn druiven, gerst, haver, aardappelen,
tarwe, fruit; zuivel en dierlijke producten. De belangrijkste
exportgoederen zijn machines en uitrusting , staalproducten,
chemicaliën, rubberproducten, glas en de belangrijkste
exportpartners zijn Duitsland 23,1%, België 16,6%, Frankrijk
15,4%, Nederland 5,1% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn commerciële vliegtuigen, mineralen,
chemicaliën, metalen, levensmiddelen, luxe consumptiegoederen
en de belangrijkste importpartners zijn België 29,4%, Duitsland
24,3%, Frankrijk 10,3%, VS 7%, China 5,8%, Nederland
4,3%, Mexico 4,3% (2016). Hoe rijk is Luxemburg en hoe rijk
zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP
per hoofd van de bevolking (PPP): $109,100 (2017 schatting).



Dus de mensen zijn hier gemiddeld erg rijk. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
onbekend%.

Kaart van Luxemburg
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Macau

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Macau. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Macau. Maar
laten we beginnen met de vlag van Macau hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Macau - Overzicht:
Wat moet je weten over Macau? Laten we beginnen met

dit: Gekoloniseerd door de Portugezen in de In de 16e eeuw
was Macau de eerste Europese nederzetting in het Verre
Oosten. Krachtens een overeenkomst die op 13 april 1987
door China en Portugal werd ondertekend, werd Macau op 20
december 1999 de Speciale Administratieve Regio Macau van
de Volksrepubliek China. In deze overeenkomst beloofde
China dat, volgens de formule "één land, twee systemen" , Het
politieke en economische systeem van China zou niet worden
opgelegd aan Macau, en dat Macau een "hoge mate van
autonomie" zou genieten in alle zaken behalve buitenlandse
zaken en defensie voor de volgende 50 jaar.

Geografie van Macau

Waar op de wereld is Macau? De
locatie van dit land is Oost-Azië, grenzend aan de Zuid-Chinese
Zee en China. Het totale gebied van Macau is 28.2 km2,
waarvan 28.2 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze



manier: over het algemeen vlak. Het laagste punt van Macau is
Zuid-Chinese zee 0 m, het hoogste punt Alto Coloane 172 m.
En het klimaat is subtropisch; marine met koele winters, warme
zomers.

Inwoners van Macau
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Macau wonen.

Het nummer is: 601,969 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Chinees 88,7%,
Portugees 1,1%, gemengd 1,1%, overig 9,2% (inclusief
Macanese - gemengd Portugese en Aziatische afkomst) (2016
est.). Wat zijn de talen in Macau? Kantonees 80,1%, Mandarijn
5,5%, andere Chinese dialecten 5,3%, Tagalog 3%, Engels
2,8%, Portugees 0,6%, andere 2,8%. En de religies: Boeddhist
50%, Rooms-katholiek 15%, geen of overige 35% (1997 est.).
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 39.3 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 84.6 jaar. Waar
wonen de mensen in Macau? Hier: populatie redelijk gelijk
verdeeld. De belangrijkste stedelijke gebieden van Macau zijn:
dit is onbekend.

Overheid en economie van Macau
De hoofdstad van Macau is dit is onbekend en het

overheidstype presidentiële beperkte democratie; een speciale
administratieve regio van de Volksrepubliek China. Laten we
eens kijken naar de administratieve afdelingen - geen (speciale
administratieve regio van de Volksrepubliek China). Met



betrekking tot de economie van Macau zijn belangrijke
industriële producten toerisme, gokken, kleding, textiel,
elektronica, schoeisel, speelgoed. Belangrijke
landbouwproducten zijn slechts 2% van het landoppervlak
wordt geteeld, voornamelijk door groentetelers; vissen, meestal
voor kreeftachtigen, is belangrijk; een deel van de vangst wordt
geëxporteerd naar Hong Kong. De belangrijkste
exportgoederen zijn kleding, textiel, schoeisel, speelgoed,
elektronica, machines en onderdelen en de belangrijkste
exportpartners zijn Hong Kong 64,1%, China 20,2% (2016).
De belangrijkste importgoederen zijn grondstoffen en
halffabrikaten, consumptiegoederen (voedingsmiddelen,
dranken, tabak, kleding en schoeisel, motorvoertuigen),
kapitaalgoederen, minerale brandstoffen en oliën en de
belangrijkste importpartners zijn China 36,7%, Hongkong
8,6%, Italië 7,9%, Zwitserland 7,6%, Frankrijk 7,4%, Japan
6,3%, VS 5,8% (2016). Hoe rijk is Macau en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $114,400 (2017 schatting). Dus
de mensen zijn hier gemiddeld erg rijk. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
onbekend%.

Kaart van Macau
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Macedonië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Macedonië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Macedonië.
Maar laten we beginnen met de vlag van Macedonië hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Macedonië - Overzicht:
Wat moet je weten over Macedonië? Laten we beginnen

met dit: Macedonië kreeg zijn onafhankelijkheid vreedzaam van
Joegoslavië in 1991. Grieks bezwaar tegen de naam van
Macedonië, erop aandringend impliceert territoriale pretenties
aan de noordelijke Griekse provincie met dezelfde naam, en de
democratische terugval heeft de beweging van het land naar
Euro-Atlantische integratie vertraagd. Onmiddellijk nadat
Macedonië de onafhankelijkheid had uitgeroepen, probeerde
Griekenland de Macedonische pogingen om een VN-
lidmaatschap te krijgen te blokkeren als de naam "Macedonië"
werd gebruikt. Macedonië werd uiteindelijk in 1993 toegelaten
tot de VN als "de voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië", en tegelijkertijd stemde het in met door de VN
gesponsorde onderhandelingen over het geschil over de naam.
In 1995 hief Griekenland een 20-maanden handelsembargo op
en de twee landen kwamen overeen om de relaties te
normaliseren, maar de kwestie van de naam bleef onopgelost en
onderhandelingen over een oplossing zijn aan de gang. Sinds
2004, de VS en meer dan 130 andere landen hebben
Macedonië erkend onder zijn constitutionele naam, de
Republiek Macedonië. Etnische Albanese grieven over
waargenomen politieke en economische ongelijkheden
escaleerden in 2001 tot een opstand die uiteindelijk leidde tot
de internationaal bemiddelde Ohrid Framework Agreement



(OFA), die de gevechten eindigde en richtlijnen voor
constitutionele wijzigingen vaststelde en nieuwe wetten
uitvaardigde die de rechten van minderheden. De relatie tussen
etnische Macedoniërs en etnische Albanezen blijft echter fragiel.
Een bijna drie jaar durende politieke crisis die Macedonië
overspoelde, eindigde uiteindelijk in juni 2017, na een periode
van zes maanden lange regeringsvorming na een zeer omstreden
vroegtijdige wetgevende verkiezing in december 2016. De crisis
begon na de wetgevende en presidentsverkiezingen van 2014,
en escaleerde in 2015, toen de oppositie partij begon met het
vrijgeven van de tapnetinhoud waarvan beweerd werd dat ze
wijdverspreide corruptie bij de overheid vertoonde. Hoewel
Macedonië in 2005 een kandidaat van de EU werd, staat het
land nog voor uitdagingen, waaronder het overwinnen van de
politieke crisis, het volledig implementeren van de OFA, het
oplossen van het uitstaande naamgeschil met Griekenland, het
verbeteren van de betrekkingen met Bulgarije, het stoppen van
democratische terugval en het stimuleren van economische groei
en ontwikkeling. Tijdens de NAVO-top van 2008 in Boekarest,
Roemenië, kwamen de Bondgenoten overeen dat Macedonië
zou worden uitgenodigd om toe te treden tot het
Bondgenootschap zodra een wederzijds aanvaardbare
oplossing voor het geschil over de naam met Griekenland werd
bereikt. het land staat nog voor uitdagingen, waaronder het
overwinnen van de politieke crisis, het volledig implementeren
van de OFA, het oplossen van het uitstaande naamgeschil met
Griekenland, het verbeteren van de betrekkingen met Bulgarije,
het stoppen van democratische terugval en het stimuleren van



economische groei en ontwikkeling. Tijdens de NAVO-top van
2008 in Boekarest, Roemenië, kwamen de Bondgenoten
overeen dat Macedonië zou worden uitgenodigd om toe te
treden tot het Bondgenootschap zodra een wederzijds
aanvaardbare oplossing voor het geschil over de naam met
Griekenland werd bereikt. het land staat nog voor uitdagingen,
waaronder het overwinnen van de politieke crisis, het volledig
implementeren van de OFA, het oplossen van het uitstaande
naamgeschil met Griekenland, het verbeteren van de
betrekkingen met Bulgarije, het stoppen van democratische
terugval en het stimuleren van economische groei en
ontwikkeling. Tijdens de NAVO-top van 2008 in Boekarest,
Roemenië, kwamen de Bondgenoten overeen dat Macedonië
zou worden uitgenodigd om toe te treden tot het
Bondgenootschap zodra een wederzijds aanvaardbare
oplossing voor het geschil over de naam met Griekenland werd
bereikt.

Geografie van Macedonië

Waar op de wereld is Macedonië?
De locatie van dit land is Zuidoost-Europa, ten noorden van
Griekenland. Het totale gebied van Macedonië is 25,713 km2,



waarvan 25,433 km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: bergachtig met diepe bekkens en valleien; drie grote
meren, elk gedeeld door een grenslijn; land doorsneden door
de Vardar Rive. Het laagste punt van Macedonië is Vardar
Rivier 50 m, het hoogste punt Golem Korab (Maja e Korabit)
2.764 m. En het klimaat is warme, droge zomers en herfst;
relatief koude winters met zware sneeuwval.

Inwoners van Macedonië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Macedonië

wonen. Het nummer is: 2,103,721 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Macedonisch
64,2%, Albanees 25,2%, Turks 3,9%, Romani 2,7%, Servisch
1,8%, andere 2,2% (2002 est.). Wat zijn de talen in
Macedonië? Macedonisch (officieel) 66,5%, Albanees 25,1%,
Turks 3,5%, Romani 1,9%, Servisch 1,2% , andere 1,8%
(2002 est.). En de religies: Macedonisch orthodoxe 64,8%,
moslim 33,3%, andere christelijke 0,4%, andere en niet-
gespecificeerde 1,5% (2002 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 37.9 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 76.4 jaar. Waar wonen de mensen in
Macedonië? Hier: een redelijk gelijkmatige verdeling gedurende
het grootste deel van de land, met stedelijke gebieden die
grotere en dichtere populaties aantrekken. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Macedonië zijn: Skopje (hoofdstad)



503.000 (2015).
Overheid en economie van Macedonië
De hoofdstad van Macedonië is Skopje en het

overheidstype parlementaire republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 70 gemeenten (opstini,
enkelvoud - opstina) en 1 stad (grad); Aracinovo, Berovo,
Bitola, Bogdanci, Bogovinje, Bosilovo, Brvenica, Caska,
Centar Zupa, Cesinovo-Oblesevo, Cucer Sandevo, Debar,
Debarca, Delcevo, Demir Hisar, Demir Kapija, Dojran,
Dolneni, Gevgelija, Gostivar, Gradsko, Ilinden, Jegunovce,
Karbinci, Kavadarci, Kicevo, Kocani, Konce, Kratovo, Kriva
Palanka, Krivogastani, Krusevo, Kumanovo, Lipkovo, Lozovo,
Makedonska Kamenica, Makedonski Brod, Mavrovo i
Rostusa, Mogila, Negotino, Novaci, Novo Selo, Ohrid,
Pehcevo, Petrovec, Plasnica, Prilep, Probistip, Radovis,
Rankovce, Resen, Rosoman, Skopje, Sopiste, Staro
Nagoricane, Stip, Struga, Strumica, Studenicani, Sveti Nikole,
Tearce, Tetovo, Valandovo, Vasilevo, Veles, Vevcani, Vinica,
Vrapciste, Zelenikovo, Zelino, Zrnovci. Met betrekking tot de
economie van Macedonië zijn belangrijke industriële producten
voedselverwerking, dranken, textiel, chemicaliën, ijzer, staal,
cement, energie, farmaceutica, auto-onderdelen. Belangrijke
landbouwproducten zijn Druiven, tabak, groenten, fruit; melk,
eieren. De belangrijkste exportgoederen zijn voedingsmiddelen,
dranken, tabak; textiel, diverse producten, ijzer, staal; auto-
onderdelen en de belangrijkste exportpartners zijn Duitsland
40,9%, Kosovo 13,5%, Servië 7,7%, Bulgarije 4,5% (2016).
De belangrijkste importgoederen zijn machines en uitrusting,



auto's, chemicaliën, brandstoffen, voedingsproducten en de
belangrijkste importpartners zijn Duitsland 12,2%, VK 10,7%,
Servië 7,9%, Griekenland 7,3%, China 6,2 %, Italië 5,6%,
Turkije 5,1%, Bulgarije 4,6% (2016). Hoe rijk is Macedonië en
hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier
het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $15,200 (2017
schatting). Dit is best goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit
bruto binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw
wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten van
lokale goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 21.5% (2015 schatting).

Kaart van Macedonië
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Madagaskar

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Madagaskar. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Madagaskar.
Maar laten we beginnen met de vlag van Madagaskar hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Madagaskar - Overzicht:
Wat moet je weten over Madagaskar? Laten we beginnen

met dit: Madagaskar was een van de laatste grote landmassa's
op aarde die door mensen werd gekoloniseerd. De vroegste
kolonisten uit het huidige Indonesië kwamen tussen 350 en 550
na Christus aan. Het eiland trok al in de 7e eeuw Arabische en
Perzische handelaars aan en migranten uit Afrika arriveerden
rond 1000 na Christus. Madagascar was een piratenbolwerk
tijdens de late 17e en vroege 18e eeuw eeuwen, en diende als
een slavenhandelcentrum in de 19e eeuw. Van de 16e tot de
late 19e eeuw domineerde een inheems Merina-koninkrijk een
groot deel van Madagaskar. Het eiland werd veroverd door de
Fransen in 1896, die er een kolonie van maakten; de
onafhankelijkheid werd teruggewonnen in 1960. Tijdens 1992-
93, werden vrije presidentiële en Nationale Assemblee
verkiezingen gehouden die 17 jaar van enige partijregel
beëindigen. In 1997, tijdens de tweede presidentiële race,
Didier Ratsiraka, de leider in de jaren zeventig en tachtig, werd
teruggebracht naar het presidentschap. De
presidentsverkiezingen van 2001 werden aangevochten tussen
de volgelingen van Didier Ratsiraka en Marc Ravalomanana,
die bijna de afscheiding van de helft van het land veroorzaakten.
In april 2002 heeft het Hoge Constitutionele Hof Ravalomanana
de winnaar bekend gemaakt. Ravalomanana won een tweede
termijn in 2006, maar, na protesten in 2009, overhandigde de



macht aan het leger, dat vervolgens het voorzitterschap
verleende aan de burgemeester van Antananarivo, Andry
Rajoelina, in wat neerkwam op een staatsgreep. Na een
langdurig bemiddelingsproces onder leiding van de
Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika, heeft
Madagascar in 2013 door de VN gesteunde presidents- en
parlementsverkiezingen gehouden. De voormalige de facto
minister van Financiën, Hery Rajaonarimampianina, won in
december 2013 een tweede verkiezing en werd in januari 2014
ingewijd. De presidentsverkiezingen van 2001 werden
aangevochten tussen de volgelingen van Didier Ratsiraka en
Marc Ravalomanana, die bijna de afscheiding van de helft van
het land veroorzaakten. In april 2002 heeft het Hoge
Constitutionele Hof Ravalomanana de winnaar bekend
gemaakt. Ravalomanana won een tweede termijn in 2006,
maar, na protesten in 2009, overhandigde de macht aan het
leger, dat vervolgens het voorzitterschap verleende aan de
burgemeester van Antananarivo, Andry Rajoelina, in wat
neerkwam op een staatsgreep. Na een langdurig
bemiddelingsproces onder leiding van de
Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika, heeft
Madagascar in 2013 door de VN gesteunde presidents- en
parlementsverkiezingen gehouden. De voormalige de facto
minister van Financiën, Hery Rajaonarimampianina, won in
december 2013 een tweede verkiezing en werd in januari 2014
ingewijd. De presidentsverkiezingen van 2001 werden
aangevochten tussen de volgelingen van Didier Ratsiraka en
Marc Ravalomanana, die bijna de afscheiding van de helft van



het land veroorzaakten. In april 2002 heeft het Hoge
Constitutionele Hof Ravalomanana de winnaar bekend
gemaakt. Ravalomanana won een tweede termijn in 2006,
maar, na protesten in 2009, overhandigde de macht aan het
leger, dat vervolgens het voorzitterschap verleende aan de
burgemeester van Antananarivo, Andry Rajoelina, in wat
neerkwam op een staatsgreep. Na een langdurig
bemiddelingsproces onder leiding van de
Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika, heeft
Madagascar in 2013 door de VN gesteunde presidents- en
parlementsverkiezingen gehouden. De voormalige de facto
minister van Financiën, Hery Rajaonarimampianina, won in
december 2013 een tweede verkiezing en werd in januari 2014
ingewijd. bijna de afscheiding van de helft van het land. In april
2002 heeft het Hoge Constitutionele Hof Ravalomanana de
winnaar bekend gemaakt. Ravalomanana won een tweede
termijn in 2006, maar, na protesten in 2009, overhandigde de
macht aan het leger, dat vervolgens het voorzitterschap
verleende aan de burgemeester van Antananarivo, Andry
Rajoelina, in wat neerkwam op een staatsgreep. Na een
langdurig bemiddelingsproces onder leiding van de
Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika, heeft
Madagascar in 2013 door de VN gesteunde presidents- en
parlementsverkiezingen gehouden. De voormalige de facto
minister van Financiën, Hery Rajaonarimampianina, won in
december 2013 een tweede verkiezing en werd in januari 2014
ingewijd. bijna de afscheiding van de helft van het land. In april
2002 heeft het Hoge Constitutionele Hof Ravalomanana de



winnaar bekend gemaakt. Ravalomanana won een tweede
termijn in 2006, maar, na protesten in 2009, overhandigde de
macht aan het leger, dat vervolgens het voorzitterschap
verleende aan de burgemeester van Antananarivo, Andry
Rajoelina, in wat neerkwam op een staatsgreep. Na een
langdurig bemiddelingsproces onder leiding van de
Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika, heeft
Madagascar in 2013 door de VN gesteunde presidents- en
parlementsverkiezingen gehouden. De voormalige de facto
minister van Financiën, Hery Rajaonarimampianina, won in
december 2013 een tweede verkiezing en werd in januari 2014
ingewijd. overhandigde de macht aan het leger, dat vervolgens
het presidentschap toekende aan de burgemeester van
Antananarivo, Andry Rajoelina, in wat neerkwam op een
staatsgreep. Na een langdurig bemiddelingsproces onder leiding
van de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika, heeft
Madagascar in 2013 door de VN gesteunde presidents- en
parlementsverkiezingen gehouden. De voormalige de facto
minister van Financiën, Hery Rajaonarimampianina, won in
december 2013 een tweede verkiezing en werd in januari 2014
ingewijd. overhandigde de macht aan het leger, dat vervolgens
het presidentschap toekende aan de burgemeester van
Antananarivo, Andry Rajoelina, in wat neerkwam op een
staatsgreep. Na een langdurig bemiddelingsproces onder leiding
van de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika, heeft
Madagascar in 2013 door de VN gesteunde presidents- en
parlementsverkiezingen gehouden. De voormalige de facto
minister van Financiën, Hery Rajaonarimampianina, won in



december 2013 een tweede verkiezing en werd in januari 2014
ingewijd.

Geografie van Madagaskar

Waar op de wereld is Madagaskar?
De locatie van dit land is Zuidelijk Afrika, eiland in de Indische
Oceaan, ten oosten van Mozambique. Het totale gebied van
Madagaskar is 587,041 km2, waarvan 581,540 km2 land is.
Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van het
land beschrijven? Op deze manier: smalle kustvlakte,
hoogvlakte en bergen in cente. Het laagste punt van
Madagaskar is Indische Oceaan 0 m, het hoogste punt
Maromokotro 2.876 m. En het klimaat is tropisch langs kust,
gematigd binnenland, drooggelegd in zuiden.

Inwoners van Madagaskar
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Madagaskar

wonen. Het nummer is: 25,054,161 (7/2017 schatting). Er
wonen dus vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Malayo-
Indonesisch (Merina en aanverwant Betsileo), Cotiers
(gemengd Afrikaans, Malayo-Indonesisch en Arabisch
voorgeslacht - Betsimisaraka, Tsimihety, Antaisaka, Sakalava),
Frans, Indiaas, Creools, Comoran. Wat zijn de talen in



Madagaskar? Frans (officieel), Malagasi (officieel), Engels. En
de religies: Christen, inheemse religieuzen, moslims. Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 19.7 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 66.3 jaar. Waar
wonen de mensen in Madagaskar? Hier: grootste deel van de
bevolking woont op de oostelijke helft van het eiland;
significante clustering wordt gevonden in de centrale hooglanden
en de oostelijke kustlijn. De belangrijkste stedelijke gebieden
van Madagaskar zijn: Antananarivo (hoofdstad) 2,61 miljoen
(2015).

Overheid en economie van Madagaskar
De hoofdstad van Madagaskar is Antananarivo en het

overheidstype semi-presidentiële republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 6 provincies
(faritany); Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, 
Mahajanga, Toamasina, Toliara. Met betrekking tot de
economie van Madagaskar zijn belangrijke industriële
producten vleesverwerking, schaal-en schelpdieren, zeep, bier,
leer, suiker, textiel, glaswerk, cement, auto assemblagefabriek,
papier, aardolie, toerisme, mijnbouw. Belangrijke
landbouwproducten zijn Koffie, vanille, suikerriet, kruidnagel,
cacao, rijst, maniok (maniok, tapioca), bonen, bananen,
pinda's; dierlijke producten. De belangrijkste exportgoederen
zijn koffie, vanille, schaaldieren, suiker, katoenen doek, kleding,
chromiet, aardolieproducten en de belangrijkste exportpartners
zijn Frankrijk 23,5%, VS 12,8%, Duitsland 8,3%, China 6,3%,



Japan 5%, Nederland 4,3%, Zuid-Korea 4,2% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn kapitaalgoederen, aardolie,
consumptiegoederen, voedsel en de belangrijkste
importpartners zijn China 21,2%, Frankrijk 6,9%, India 6,5%,
Verenigde Arabische Emiraten 5,6%, Saoedi-Arabië 5%, Zuid-
Afrika 5% (2016). Hoe rijk is Madagaskar en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $1,600 (2017 schatting). Dit is
een zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 70.7% (2012 schatting).

Kaart van Madagaskar
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Malawi

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Malawi. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
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overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Malawi. Maar
laten we beginnen met de vlag van Malawi hier:
 

Malawi - Overzicht:
Wat moet je weten over Malawi? Laten we beginnen met

dit: Het Britse protectoraat Nyasaland, dat in 1891 werd
opgericht, werd in 1964 de onafhankelijke natie van Malawi.
Na drie decennia van éénpartijenregering onder president
Hastings Kamuzu Banda hield het land meerdere partijen
presidents- en parlementsverkiezingen in 1994, volgens een
voorlopige grondwet die in werking trad volledig effect het
volgende jaar. President Bingu wa Mutharika, gekozen in 2004
na een mislukte poging van de vorige president om de grondwet
aan te passen om een nieuwe termijn toe te staan, worstelde om
zijn gezag tegen zijn voorganger te doen gelden en startte
vervolgens zijn eigen partij, de Democratische Progressieve
Partij in 2005. Mutharika werd herkozen naar een tweede
termijn in 2009. Hij hield toezicht op enige economische
verbetering in zijn eerste termijn, maar werd beschuldigd van
economisch wanbeheer en slecht bestuur in zijn tweede termijn.
Hij stierf abrupt in 2012 en werd opgevolgd door vicepresident
Joyce Banda, die eerder haar eigen partij, de Volkspartij, had
opgericht. Mutharika's broer, Peter Mutharika, versloeg Banda
bij de verkiezingen van 2014. Bevolkingsgroei, toenemende
druk op landbouwgronden, corruptie en de plaag van HIV /
AIDS vormen grote problemen voor Malawi.



Geografie van Malawi

Waar op de wereld is Malawi? De
locatie van dit land is Zuid-Afrika, ten oosten van Zambia, ten
westen en ten noorden van Mozambique. Het totale gebied van
Malawi is 118,484 km2, waarvan 94,080 km2 land is. Dit is dus
geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: smal langwerpig plateau met
glooiende vlaktes, afgeronde heuvels, enkele bergen. Het
laagste punt van Malawi is kruising van de Shire River en
internationale grens met Mozambique 37 m, het hoogste punt
Sapitwa (Mount Mlanje) 3.002 m. En het klimaat is
subtropisch; regenseizoen (november tot mei); droog seizoen
(mei tot november).

Inwoners van Malawi
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Malawi wonen.

Het nummer is: 19,196,246. Dit is dus geen erg grote populatie.
Wie woont hier? Chewa 35,1%, Lomwe 18,9%, Yao 13,1%,
Ngoni 12%, Tumbuka 9,4%, Sena 3,5%, Tonga 1,8%, Nyanja
1%, Nkhonde 0,9% , andere 1,8% (est op 2015-16). Wat zijn
de talen in Malawi? Engels (officieel), Chichewa (gewoon),
Chinyanja, Chiyao, Chitumbuka, Chilomwe, Chinkhonde,



Chingoni, Chisena, Chitonga, Chinyakyusa, Chilambya. En de
religies: Protestant 27,2% (inclusief de kerk van Centraal-
Afrika Presbyterian 17,7%, Seventh Day Adventist / Baptist
6,9%, Anglicaan 2,6%), katholiek 18,4%, andere christen
41%, moslim 12,1%, andere 0,3%, geen 1% (2015-16 est.).
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 16.5 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 61.7 jaar. Waar
wonen de mensen in Malawi? Hier: Bevolkingsdichtheid is het
hoogst ten zuiden van het meer Nyasa. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Malawi zijn: Lilongwe (kapitaal)
905.000; Blantyre-Limbe 808.000 (2015).

Overheid en economie van Malawi
De hoofdstad van Malawi is Lilongwe en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 28 districten; Balaka, Blantyre,
Chikwawa, Chiradzulu, Chitipa, Dedza, Dowa, Karonga,
Kasungu, Likoma, Lilongwe, Machinga, Mangochi, Mchinji,
Mulanje, Mwanza, Mzimba, Neno, Ntcheu, Nkhata Bay,
Nkhotakota, Nsanje, Ntchisi, Phalombe, Rumphi , Salima,
Thyolo, Zomba. Met betrekking tot de economie van Malawi
zijn belangrijke industriële producten , thee, suiker,
zagerijproducten, cement, consumptiegoederen. Belangrijke
landbouwproducten zijn Tabak, suikerriet, thee, maïs,
aardappelen, zoete aardappelen, cassave (maniok , tapioca),
sorghum, peulvruchten, katoen, aardnoten, macadamia-noten,
koffie; vee, geitentabak. De belangrijkste exportgoederen zijn



tabak 55%, gedroogde peulvruchten (8,8%), suiker (6,7%),
thee (5,7%), katoen (2% ), pinda's, koffie, soja (2015 est.) en
de belangrijkste exportpartners zijn Zimbabwe 12,9%,
Mozambique 11%, België 8,2%, Zuid-Afrika 7,2%, VS 6%,
China 4,6%, Duitsland 4,3%, VK 4,2% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn voedsel, aardolieproducten,
halffabrikaten, consumptiegoederen, transportmiddelen en de
belangrijkste importpartners zijn Zuid Afrika 20,2%, China
13,8%, India 10,8%, VAE 9,7%, Zambia 5,7% (2016). Hoe
rijk is Malawi en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $1,200 (2017 schatting). Dit is een zeer laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 50.7% (2010 schatting).

Kaart van Malawi
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Maleisië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Maleisië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Maleisië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Maleisië hier:
 

Maleisië - Overzicht:
Wat moet je weten over Maleisië? Laten we beginnen met

dit: Tijdens de late 18e en 19e eeuw, Groot-Brittannië
gevestigde kolonies en protectoraten in het gebied van de
huidige Maleisië; deze werden bezet door Japan van 1942 tot
1945. In 1948 vormden de Brits-geregeerde gebieden op het
Maleisische schiereiland met uitzondering van Singapore de
Federatie van Malaya, die onafhankelijk werd in 1957. Maleisië
werd in 1963 gevormd toen de voormalige Britse koloniën van
Singapore, als en Sabah en Sarawak aan de noordkust van
Borneo, zijn toegetreden tot de Federatie. De eerste jaren van
de onafhankelijkheid van het land werden ontsierd door een
communistische opstand, een Indonesische confrontatie met
Maleisië, Filippijnse beweert Sabah en de terugtrekking van
Singapore in 1965. Tijdens de 22-jarige termijn van premier
Mahathir bin Mohamad (1981-2003), Maleisië was succesvol
in het diversifiëren van zijn economie van afhankelijkheid van de
export van grondstoffen naar de ontwikkeling van productie,
diensten en toerisme. Premier Mohamed Najib bin Abdul
Razak (sinds april 2009 in functie) heeft dit pro-businessbeleid
voortgezet.

Geografie van Maleisië



Waar op de wereld is Maleisië? De
locatie van dit land is Zuidoost-Azië, schiereiland grenzend aan
Thailand en noordelijk een derde deel van het eiland Borneo,
grenzend aan Indonesië, Brunei en de Zuid-Chinese Zee, ten
zuiden van Viëtnam. Het totale gebied van Maleisië is 329,847
km2, waarvan 328,657 km2 land is. Dus dit is een vrij groot
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: kustvlaktes oplopend naar heuvels en bergen. Het
laagste punt van Maleisië is Indische Oceaan 0 m, het hoogste
punt Gunung Kinabalu 4.095 m. En het klimaat is tropisch;
jaarlijkse zuidwesten (april tot oktober) en noordoosten
(oktober tot februari) moessons.

Inwoners van Maleisië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Maleisië wonen.

Het nummer is: 31,381,992 (7/2017 schatting). Er wonen dus
vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Bumiputera 61,7%
(Maleiers en inheemse volkeren, waaronder Orang Asli, Dayak,
Anak Negeri), Chinees 20,8%, Indiaas 6,2%, andere 0,9%,
niet-burgers 10,4% (2017 est.). Wat zijn de talen in Maleisië?
Bahasa Maleisië (officieel), Engels, Chinees (Kantonees,
Mandarijn, Hokkien, Hakka, Hainan, Foochow), Tamil, Telugu,
Malayalam, Panjabi, Thaise. En de religies: moslim (officieel)



61,3%, boeddhistisch 19,8%, christen 9,2%, hindoe 6,3%,
confucianisme, taoïsme, andere traditionele Chinese
godsdiensten 1,3%, andere 0,4%, geen 0,8%, niet-
gespecificeerd 1% (2010 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 28.5 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 75.2 jaar. Waar wonen de mensen in
Maleisië? Hier: Een zeer ongelijke verdeling met meer dan 80%
van de bevolking woonachtig op het Maleisisch schiereiland. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Maleisië zijn: Kuala
Lumpur (hoofdstad) 6.837 miljoen; Johor Bahru 912.000
(2015).

Overheid en economie van Maleisië
De hoofdstad van Maleisië is Kuala Lumpur; opmerking -

het nabijgelegen Putrajaya wordt een administratief centrum van
de federale overheid genoemd, maar niet de hoofdstad;
Parlement komt bijeen in Kuala Lumpu en het overheidstype
federale parlementaire constitutionele monarchie. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 13 staten (negeri-
negeri, enkelvoud - negeri); Johor, Kedah, Kelantan, Melaka,
Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah,
Sarawak, Selangor, Terengganu; en 1 federaal territorium
(Wilayah Persekutuan) met 3 componenten, Kuala Lumpur,
Labuan en Putrajaya. Met betrekking tot de economie van
Maleisië zijn belangrijke industriële producten Peninsular
Malaysia - verwerking en productie van rubber en oliepalmen,
aardolie en aardgas, lichte productie, farmaceutica, medische



technologie, elektronica en halfgeleiders, houtverwerking;
Sabah - houtkap, aardolie- en aardgasproductie; Sarawak -
landbouwverwerking, aardolie en aardgasproductie, logging.
Belangrijke landbouwproducten zijn Schiereiland Maleisië -
palmolie, rubber, cacao, rijst; Sabah - palmolie,
zelfvoorzienende gewassen; rubber, hout; Sarawak - palmolie,
rubber, hout; peppe. De belangrijkste exportgoederen zijn
Halfgeleiders en elektronische apparatuur, palmolie, aardolie en
vloeibaar aardgas, hout en houtproducten, palmolie, rubber,
textiel, chemicaliën, zonnepanelen en de belangrijkste
exportpartners zijn Singapore 14,7%, China 12,6%, VS
10,3%, Japan 8,1%, Thailand 5,7%, Hong Kong 4,8%, India
4,1% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn elektronica,
machines, aardolieproducten, plastics, voertuigen, ijzer- en
staalproducten, chemicaliën en de belangrijkste importpartners
zijn China 19,4%, Singapore 9,8%, Japan 7,7%, VS 7,6%,
Thailand 5,8%, Zuid-Korea 5%, Indonesië 4% (2016). Hoe
rijk is Maleisië en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $28,900 (2017 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 3.8% (2009
schatting).

Kaart van Maleisië
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Maldiven

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Maldiven. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Maldiven. Maar
laten we beginnen met de vlag van Maldiven hier:
 

Maldiven - Overzicht:
Wat moet je weten over Maldiven? Laten we beginnen met

dit: Een sultanaat sinds de 12e eeuw, de Malediven werden een
Brits protectoraat in 1887. Het werd een republiek in 1968,
drie jaar na de onafhankelijkheid. President Maumoon Abdul
Gayoom domineerde het politieke toneel van de eilanden
gedurende 30 jaar, verkozen tot zes opeenvolgende termen

http://mapsguides.com/


door referenda van een enkele partij. Na politieke
demonstraties in de hoofdstad Male in augustus 2003 beloofden
Gayoom en zijn regering om een proces van liberalisering en
democratische hervormingen door te voeren, inclusief een meer
representatief politiek systeem en uitgebreide politieke
vrijheden. Politieke partijen werden in 2005 gelegaliseerd. In
juni 2008 voltooide een constituerende vergadering - de
"Speciale Majlis" - een nieuwe grondwet die in augustus 2008
door Gayoom werd geratificeerd. De eerste
presidentsverkiezingen onder een multi-kandidaat,
meerpartijenstelsel waren gehouden in oktober 2008. Gayoom
werd verslagen in een reproductiepoging door Mohamed
Nasheed, een politieke activist die enkele jaren eerder
gevangen was gezet door het regime van de Gayoom. Nasheed
stond voor een aantal uitdagingen, waaronder het versterken
van de democratie en het bestrijden van armoede en
drugsmisbruik. Begin februari 2012, na enkele weken van
straatprotesten in reactie op zijn bestelling van de arrestatie van
een toprechter, trad Nasheed af als president en gaf hij de
macht over aan vicepresident Mohammed Waheed Hassan
Maniku. Medio 2012 heeft de regering een nationale
onderzoekscommissie ingesteld om gebeurtenissen te
onderzoeken die hebben geleid tot het aftreden van Nasheed.
Hoewel de commissie geen bewijs van een staatsgreep vond,
beval het rapport aan de democratische instellingen van het land
te versterken om soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst af
te wenden, en om tijdens de crisis vermeend wangedrag door
de politie te onderzoeken. Nasheed, Waheed, en Abdulla



Yameen liep in de verkiezingen van 2013 met Yameen en won
uiteindelijk het presidentschap na drie stemrondes. Als
president heeft Yameen geprobeerd de democratische
instellingen te verzwakken, zijn politieke tegenstanders in de
gevangenis te leggen, de pers te beperken en controle uit te
oefenen over de rechterlijke macht om zijn greep op de macht
te versterken en dissidenten te beperken. Maldivische
functionarissen hebben een prominente rol gespeeld in
internationale discussies over klimaatverandering (vanwege de
kwetsbaarheid van de eilanden voor stijgende zeespiegel).

Geografie van Maldiven

Waar op de wereld is Maldiven? De
locatie van dit land is Zuid-Azië, groep atollen in de Indische
Oceaan, zuid-zuidwest van India. Het totale gebied van
Maldiven is 298 km2, waarvan 298 km2 land is. Dus dit is een
vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: vlak, met witte zandstranden. Het
laagste punt van Maldiven is Indische Oceaan 0 m, het hoogste
punt 8e tee, golfbaan, eiland Villingi 5 m. En het klimaat is
tropisch; warm, vochtig; droog, noordoost moesson (november
tot maart); regenachtig, zuidwest moesson (juni tot augustus).



Inwoners van Maldiven
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Maldiven

wonen. Het nummer is: 392,709 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Zuid-Indiërs,
Singalezen, Arabieren. Wat zijn de talen in Maldiven? Dhivehi
(officieel, dialect van Sinhala, script afgeleid van het Arabisch),
Engels (gesproken door de meeste overheidsfunctionarissen).
En de religies: Soennitische moslim (officieel). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 28.2 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 75.8 jaar. Waar
wonen de mensen in Maldiven? Hier: Ongeveer een derde van
de bevolking woont in de centraal gelegen hoofdstad van Male
en bijna een tiende in zuidelijke Addu City; de rest van de
bevolking is verspreid over de 200 of zo bevolkte eilanden van
de archipel. De belangrijkste stedelijke gebieden van Maldiven
zijn: MANNELIJKE (hoofdstad) 156.000 (2014).

Overheid en economie van Maldiven
De hoofdstad van Maldiven is Man en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 21 administratieve atollen
(atholhuthah, singular - atholhu); Addu, Ariatholhu
Dhekunuburi, Ariatholhu Uthuruburi, Faadhippolhu,
Felidhuatholhu, Fuvammulah, Hahdhunmathi, Huvadhuatholhu
Dhekunuburi, Huvadhuatholhu Uthuruburi, Kolhumadulu,
Maale, Maaleatholhu, Maalhosmadulu Dhekunuburi,



Maalhosmadulu Uthuruburi, Miladhunmadulu Dhekunuburi,
Miladhunmadulu Uthuruburi, Mulakatholhu, Nilandheatholhu
Dhekunuburi, Nilandheatholhu Uthuruburi, Thiladhunmathee
Dhekunuburi , Thiladhunmathee Uthuruburi. Met betrekking tot
de economie van Maldiven zijn belangrijke industriële
producten toerisme, visverwerking, scheepvaart, scheepsbouw,
kokosnoot verwerking, geweven matten, touw, kunstnijverheid,
koraal en zandwinning. Belangrijke landbouwproducten zijn
Kokosnoten, maïs, zoete aardappelen; vissen. De belangrijkste
exportgoederen zijn Vis en de belangrijkste exportpartners zijn
Thailand 33,8%, Sri Lanka 10%, VS 8,7%, Frankrijk 8,6%,
Duitsland 8,6%, Ierland 4,9%, Italië 4,8%, VK 4,1% (2016).
De belangrijkste importgoederen zijn aardolieproducten,
kleding, tussenproduct en kapitaalgoederen en de belangrijkste
importpartners zijn UAE 15,6%, Singapore 14,3%, China
13,4%, India 12,9%, Sri Lanka 6,3%, Maleisië 5,7%, Thailand
4,7% (2016). Hoe rijk is Maldiven en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $19,200 (2017 schatting). Dit is best goed.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 16% (2008 schatting).

Kaart van Maldiven
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Mali

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Mali. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Mali. Maar laten
we beginnen met de vlag van Mali hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Mali - Overzicht:
Wat moet je weten over Mali? Laten we beginnen met dit:

De Soedanese Republiek en Senegal werden in 1960
onafhankelijk van Frankrijk als de Mali Federatie. Toen
Senegal zich na slechts enkele maanden terugtrok, werd de
voormalige Sudanese Republiek hernoemd tot Mali. Regel door
dictatuur werd in 1991 tot een einde gebracht door een militaire
coup die een periode van democratisch bestuur inluidde.
President Alpha Konare won Mali's eerste twee democratische
presidentsverkiezingen in 1992 en 1997. In overeenstemming
met Mali's grondwettelijke limiet voor twee termijnen, trad hij af
in 2002 en werd opgevolgd door Amadou Toumani Toure, die
in een verkiezing van 2007 tot tweede ambtstermijn werd
gekozen. werd algemeen beschouwd als vrij en eerlijk.
Malinese terugkeerders uit Libië in 2011 verergerden de
spanningen in het noorden van Mali en de etnische milities van
Toeareg kwamen in januari 2012 in opstand. Lage- en
middenniveau-soldaten, gefrustreerd door de slechte
afhandeling van de rebellie, heeft Toure op 22 maart
omvergeworpen. Intensieve bemiddelingspogingen onder leiding
van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse
Staten (Ecowas) gaven in april de macht terug aan een
burgeradministratie met de benoeming van interim-president
Dioncounda Traore. De chaos na de coup leidde ertoe dat
rebellen het Malinese leger uit de drie noordelijke gebieden van



het land verdreven en de islamitische militanten in staat stelden
bolwerken op te richten. Honderdduizenden Noord-Mali's
ontvluchtten het geweld naar het zuiden van Mali en de
buurlanden en verergerden de regionale voedseltekorten in
gastgemeenschappen. Een internationale militaire interventie om
de drie noordelijke regio's te heroveren, begon in januari 2013
en binnen een maand was het grootste deel van het noorden
heroverd. Tijdens een democratische presidentsverkiezing in juli
en augustus 2013 werd Ibrahim Boubacar Keita tot president
gekozen.

Geografie van Mali

Waar op de wereld is Mali? De
locatie van dit land is binnenland West-Afrika, ten zuidwesten
van Algerije, ten noorden van Guinee, Ivoorkust en Burkina
Faso, ten westen van Nige. Het totale gebied van Mali is
1,240,192 km2, waarvan 1,220,190 km2 land is. Dus dit is een
heel groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: overwegend vlak tot glooiende,
met zand bedekte, noordelijke vlaktes; savanne in het zuiden,
ruige heuvels in het noordoosten. Het laagste punt van Mali is
Senegal rivier 23 m, het hoogste punt Hombori Tondo 1.155 m.
En het klimaat is subtropisch tot droog; warm en droog



(februari tot juni); regenachtig, vochtig en mild (juni tot
november); koel en droog (november tot februari).

Inwoners van Mali
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Mali wonen.

Het nummer is: 17,885,245 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Bambara 34,1%, Fulani
(Peul) 14,7%, Sarakole 10,8%, Senufo 10,5%, Dogon 8,9%,
Malinke 8,7%, Bobo 2,9%, Songhai 1,6%, Tuareg 0,9%,
andere Malinees 6,1%, van lid van de Economische
Gemeenschap van West-Afrikaanse staten 0,3%, andere 0,4%
(2012-13 est.). Wat zijn de talen in Mali? Frans (officieel),
Bambara 46,7%, Peul / Foulfoulbe 9,4%, Dogon 7,2%,
Maraka / Soninke 6,4%, Malinke 5,6%, Sonrhai / Djerma
5,6% , Minianka 4,3%, Tamacheq 3,5%, Senoufo 2,6%, Bobo
2,1%, niet-gespecificeerd 0,7%, andere 6,3%. En de religies:
moslim 94,8%, christen 2,4%, animist 2%, geen 0,5%, niet-
gespecificeerd 0,3% (2009 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 15.8 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 60.3 jaar. Waar wonen de mensen in
Mali? Hier: De overgrote meerderheid van de bevolking leeft in
de zuidelijke helft van het land, met een grotere dichtheid langs
de grens met Burkina Faso. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Mali zijn: Bamako (hoofdstad) 2.515 miljoen
(2015).

Overheid en economie van Mali



De hoofdstad van Mali is Bamako en het overheidstype
semi-presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 8 regio's (regio's, enkelvoud -
regio), 1 district; District de Bamako, Gao, Kayes, Kidal,
Koulikoro, Mopti, Segou, Sikasso, Tombouctou (Timboektoe);
opmerking - twee nieuwe regio's, Menaka en Taoudenni, zijn
naar verluidt begin 2016 gecreëerd, maar deze zijn nog niet
gecontroleerd door de Amerikaanse raad voor geografische
namen. Met betrekking tot de economie van Mali zijn
belangrijke industriële producten voedselverwerking; bouw;
fosfaat- en goudwinning. Belangrijke landbouwproducten zijn
Katoen, gierst, rijst, maïs, groenten, pinda's; vee, schapen,
geiten. De belangrijkste exportgoederen zijn katoen, goud, vee
en de belangrijkste exportpartners zijn Zwitserland 30,4%,
India 12,2%, Oekraïne 5,1%, China 5,1%, Burkina Faso
4,9%, Senegal 4,3%, Frankrijk 4%, Zuid-Afrika 4% (2016).
De belangrijkste importgoederen zijn aardolie, machines en
uitrusting, bouwmaterialen, levensmiddelen, textiel en de
belangrijkste importpartners zijn Senegal 12,2 %, China 12,2%,
Frankrijk 10,3%, Benin 8,6%, Cote dIvoire 8,4% (2016). Hoe
rijk is Mali en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$2,200 (2017 schatting). Dit is een zeer laag aantal. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
36.1% (2005 schatting).



Kaart van Mali
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Malta

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Malta. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Malta. Maar
laten we beginnen met de vlag van Malta hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Malta - Overzicht:
Wat moet je weten over Malta? Laten we beginnen met dit:

Met een beschaving die al duizenden jaren oud is, heeft Malta
enkele van de oudste megalithische sites ter wereld. De eilanden
van Malta, gelegen in het midden van de Middellandse Zee,
hebben lang gediend als een strategisch militair bezit, waarbij de
eilanden op verschillende tijdstippen onder controle waren
gekomen van de Feniciërs, Carthagers, Grieken, Romeinen,

Geografie van Malta

Waar op de wereld is Malta? De
locatie van dit land is Zuid-Europa, eilanden in de Middellandse
Zee, ten zuiden van Sicilië (Italië). Het totale gebied van Malta
is 316 km2, waarvan 316 km2 land is. Dus dit is een vrij klein
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: meestal laag, rotsachtig, vlak tot ontlede vlakten;
veel kliffen aan de kust. Het laagste punt van Malta is
Middellandse Zee 0 m, het hoogste punt Ta'Dmejrek op Dingli
Kliffen 253 m. En het klimaat is Middellandse Zee; milde,
regenachtige winters; hete, droge zomers.



Inwoners van Malta
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Malta wonen.

Het nummer is: 416,338 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Maltees (afstammelingen
van oude Carthagers en Feniciërs met sterke elementen van
Italiaanse en andere mediterrane bestanden). Wat zijn de talen
in Malta? Maltees (officieel) 90,1%, Engels (officieel) 6%,
meertalig 3%, andere 0,9% (2005 est.). En de religies: Rooms-
katholiek (officieel) meer dan 90% (2006 est.). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 41.8 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 80.5 jaar. Waar
wonen de mensen in Malta? Hier: het grootste deel van de
bevolking woont in de oostelijke helft van Malta, de grootste
van de drie bewoonde eilanden. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Malta zijn: Valletta (hoofdstad) 197.000 (2014).

Overheid en economie van Malta
De hoofdstad van Malta is Valletta en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 68 plaatsen (Il-lokalita); Attard,
Balzan, Birgu, Birkirkara, Birzebbuga, Bormla, Dingli, Fgura,
Floriana, Fontana, Ghajnsielem, Gharb, Gharghur, Ghasri,
Ghaxaq, Gudja, Gzira, Hamrun, Iklin, Imdina, Imgarr, Imqabba,
Imsida, Imtarfa, Isla, Kalkara, Kercem, Kirkop, Lija, Luqa,
Marsa, Marsaskala, Marsaxlokk, Mellieha, Mosta, Munxar,
Nadur, Naxxar, Paola, Pembroke, Pieta, Qala, Qormi, Qrendi,



Rabat, Rabat (Ghawdex), Safi, San Giljan / Saint Julian, San
Gwann / Saint John, San Lawrenz / Saint Lawrence, Sannat,
San Pawl il-Bahar / Saint Paul's Bay, Santa Lucija / Saint Lucia,
Santa Venera / Saint Venera, Siggiewi, Sliema, Swieqi, Tarxien,
Ta 'Xbiex , Valletta, Xaghra, Xewkija, Xghajra, Zabbar,
Zebbug, Zebbug (Ghawdex), Zejtun, Zurrieq. Met betrekking
tot de economie van Malta zijn belangrijke industriële producten
toerisme, elektronica, scheepsbouw en -reparatie, bouw,
voedsel en dranken, farmaceutica, schoeisel, kleding, tabak,
luchtvaartdiensten, financiële diensten, informatietechnologie.
Belangrijke landbouwproducten zijn Aardappelen, bloemkool,
druiven, tarwe, gerst, tomaten, citrus, snijbloemen, groene
paprika's; varkensvlees, melk, pluimvee, eieren. De
belangrijkste exportgoederen zijn machines en mechanische
apparaten ; minerale brandstoffen, oliën en aardolieproducten;
farmaceutische producten; boeken en kranten; vliegtuigen /
ruimtevaartuigen en onderdelen; speelgoed, spellen en
sportuitrusting en de belangrijkste exportpartners zijn VS
27,3%, Duitsland 13,9%, Frankrijk 8,3%, Singapore 5,6%,
Japan 5,2%, Hongkong 4,3%, Italië 4,2% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn minerale brandstoffen, oliën
en producten; elektrische machines; vliegtuigen /
ruimtevaartuigen en delen daarvan; machines en mechanische
apparaten; plastic en andere halffabrikaten; voertuigen en
onderdelen en de belangrijkste importpartners zijn Italië 20,9%,
Canada 10,4%, Duitsland 6,3%, VK 5,9%, Frankrijk 4,4%
(2016). Hoe rijk is Malta en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de



bevolking (PPP): $42,500 (2017 schatting). Dit betekent dat de
mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 16.3% (2015
schatting).

Kaart van Malta
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Marshalleilanden

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Marshalleilanden. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken,
een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Marshalleilanden. Maar laten we beginnen met de vlag van
Marshalleilanden hier:
 

Marshalleilanden - Overzicht:
Wat moet je weten over Marshalleilanden? Laten we

beginnen met dit: Na bijna vier decennia onder Amerikaans
bestuur als het meest oostelijke deel van het VN-trustgebied
van de eilanden in de Stille Oceaan, bereikten de Marshall-
eilanden in 1986 onafhankelijkheid onder een Compact of Free
Association. Compensatieclaims gaan door als gevolg van
Amerikaanse nucleaire testen op sommige van de atollen tussen
1947 en 1962. De Marshall-eilanden herbergen de
Amerikaanse leger Kwajalein Atoll Reagan Missile Test Site,
een belangrijke installatie in het Amerikaanse
raketafweernetwerk. Kwajalein herbergt ook een van de vier
speciale grondantennes (de anderen zijn op Ascension (Sint-
Helena, Ascension en Tristan da Cunha), Diego Garcia (Brits
territorium in de Indische Oceaan), en op Cape Canaveral,
Florida (VS)) die helpen in de bediening van het
navigatiesysteem Global Positioning System (GPS).

Geografie van Marshalleilanden

Waar op de wereld is
Marshalleilanden? De locatie van dit land is Oceanië, twee



archipelachtige eilandketens van 29 atollen, elk bestaande uit
vele kleine eilandjes en vijf enkele eilanden in de Noord-Stille
Oceaan, ongeveer halverwege tussen Hawaï en Australië. Het
totale gebied van Marshalleilanden is 181 km2, waarvan 181
km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: laag koraal
kalksteen en zand eilanden. Het laagste punt van
Marshalleilanden is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt Oost-
centraal Airik Island, Maloelap Atol 14 m. En het klimaat is
tropisch; heet en vochtig; nat seizoen mei tot november;
eilanden grens tyfoon gordel.

Inwoners van Marshalleilanden
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in

Marshalleilanden wonen. Het nummer is: 74,539 (7/2017
schatting). Dus niet zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier?
Marshallese 92.1%, gemengde Marshallese 5.9%, andere 2%
(2006). Wat zijn de talen in Marshalleilanden? Marshalles
(officieel) 98,2%, andere talen 1,8% (volkstelling van 1999). En
de religies: Protestant 54,8%, Assemblée of God 25,8%,
rooms-katholiek 8,4%, Bukot nan Jesus 2,8%, Mormon 2,1%,
andere Christian 3,6%, andere 1%, geen 1,5% (volkstelling van
1999). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 22.9 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 73.4
jaar. Waar wonen de mensen in Marshalleilanden? Hier: meeste
mensen leven in stedelijke clusters die op veel van de eilanden



van het land voorkomen; meer dan twee derde van de
bevolking leeft op de atollen van Majuro en Ebeye. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Marshalleilanden zijn:
Majuro (hoofdstad) 31.000 (2014).

Overheid en economie van Marshalleilanden
De hoofdstad van Marshalleilanden is Majuro; opmerking -

de hoofdstad is een atol van 64 eilanden; overheidsgebouwen
zijn ondergebracht op drie gefuseerde eilanden: Djarrit, Uliga en
Delap en het overheidstype presidentiële republiek in vrije
associatie met de US. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 24 gemeenten; Ailinglaplap, Ailuk,
Arno, Aur, Bikini & Kili, Ebon, Enewetak & Ujelang, Jabat,
Jaluit, Kwajalein, Lae, Lib, Likiep, Majuro, Maloelap, Mejit,
Mili, Namdrik, Namu, Rongelap, Ujae, Utrik, Wotho, Wotje.
Met betrekking tot de economie van Marshalleilanden zijn
belangrijke industriële producten kopra, tonijnverwerking,
toerisme, ambachtelijke artikelen (van schelpen, hout en parels).
Belangrijke landbouwproducten zijn Kokosnoten, tomaten,
meloenen, taro, broodvrucht, fruit; varkens, kippen. De
belangrijkste exportgoederen zijn kopercake, kokosolie,
handwerk, visvoer en de belangrijkste exportpartners zijn dit is
onbekend. De belangrijkste importgoederen zijn , machines en
uitrusting, brandstoffen, dranken, tabak en de belangrijkste
importpartners zijn dit is onbekend. Hoe rijk is Marshalleilanden
en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is
hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $3,400 (2017
schatting). Dit is een zeer laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon



betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
onbekend%.

Kaart van Marshalleilanden
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Mauritanië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Mauritanië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Mauritanië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Mauritanië hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Mauritanië - Overzicht:
Wat moet je weten over Mauritanië? Laten we beginnen

met dit: Onafhankelijk van Frankrijk in 1960, voegde
Mauritanië het zuidelijke derde deel van de voormalige Spaanse
Sahara (nu de Westelijke Sahara) in 1976 toe, maar liet het na
drie jaar invallen door het Polisario guerrillafront op zoek naar
onafhankelijkheid voor het grondgebied. Maaouya Ould Sid
Ahmed TAYA greep de macht in een staatsgreep in 1984 en
regeerde Mauritanië met een zware hand gedurende meer dan
twee decennia. Een reeks presidentsverkiezingen die hij hield,
werd algemeen gezien als gebrekkig. Een bloedeloze coup in
augustus 2005 zette president TAYA af en luidde een militaire
raad in die toezicht hield op een overgang naar democratisch
bestuur. Onafhankelijke kandidaat Sidi Ould Cheikh Abdallahi
werd in april 2007 ingewijd als de eerste vrij en eerlijk gekozen
president van Mauritanië. Zijn termijn eindigde voortijdig in
augustus 2008, toen een militaire junta onder leiding van
generaal Mohamed Ould Abdel hem afzette en een regering van
de militaire raad installeerde. AZIZ werd vervolgens tot
president verkozen in juli 2009 en de volgende maand beëdigd.
AZIZ liep verwondingen op door een ongeluk door zijn eigen
troepen in oktober 2012, maar bleef zijn gezag handhaven. Hij
werd herkozen in 2014 tot een tweede en laatste termijn als
president (volgens de huidige grondwet). Het land blijft etnische
spanningen ervaren tussen drie grote groepen: Arabisch



sprekende afstammelingen van slaven (Haratines), Arabisch
sprekende 'White Moors' (Bidhan) en leden van Sub-Sahara
etnische groepen die voornamelijk afkomstig zijn uit de vallei
van de Senegal rivier (Halpulaar). , Soninke en Wolof).
Mauritanië confronteert een terrorismedreiging door al-Qa ' ida
in de Islamitische Maghreb, die succesvolle aanslagen tussen
2005 en 2011 lanceerde. De activiteiten van Al-Qaeda in de
Islamitische Maghreb (AQIM) en vergelijkbare groepen
vormen een ernstige veiligheidsbedreiging voor Mauritaniërs en
buitenlandse bezoekers. AQIM lanceerde tussen 2005 en 2011
een reeks aanslagen in Mauritanië, waarbij Amerikaanse en
buitenlandse toeristen en hulpverleners werden vermoord,
diplomatieke en overheidsfaciliteiten werden aangevallen en
Mauritaanse soldaten en gendarmes in een hinderlaag werden
gelokt. Een succesvolle strategie tegen terrorisme die de dialoog
met de terroristen en militaire acties combineert, heeft het land
verhinderd voor verdere terroristische aanslagen sinds 2011.
AQIM lanceerde tussen 2005 en 2011 een reeks aanslagen in
Mauritanië, waarbij Amerikaanse en buitenlandse toeristen en
hulpverleners werden vermoord, diplomatieke en
overheidsfaciliteiten werden aangevallen en Mauritaanse
soldaten en gendarmes in een hinderlaag werden gelokt. Een
succesvolle strategie tegen terrorisme die de dialoog met de
terroristen en militaire acties combineert, heeft het land
verhinderd voor verdere terroristische aanslagen sinds 2011.
AQIM lanceerde tussen 2005 en 2011 een reeks aanslagen in
Mauritanië, waarbij Amerikaanse en buitenlandse toeristen en
hulpverleners werden vermoord, diplomatieke en



overheidsfaciliteiten werden aangevallen en Mauritaanse
soldaten en gendarmes in een hinderlaag werden gelokt. Een
succesvolle strategie tegen terrorisme die de dialoog met de
terroristen en militaire acties combineert, heeft het land
verhinderd voor verdere terroristische aanslagen sinds 2011.

Geografie van Mauritanië

Waar op de wereld is Mauritanië? De
locatie van dit land is West-Afrika, grenzend aan de Noord-
Atlantische Oceaan, tussen Senegal en de Westelijke Sahara.
Het totale gebied van Mauritanië is 1,030,700 km2, waarvan
1,030,700 km2 land is. Dus dit is een heel groot land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: meestal kale, vlakke vlaktes van de Sahara; enkele
centrale heuvels. Het laagste punt van Mauritanië is Sebkhet
Te-n-Dghamcha -5 m, het hoogste punt Kediet Ijill 915 m. En
het klimaat is woestijn; constant hete, droge, stoffige,.

Inwoners van Mauritanië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Mauritanië

wonen. Het nummer is: 3,758,571 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? zwarte Moren
(Haratines - Arabisch sprekende slaven, voormalige slaven en



hun afstammelingen van Afrikaanse afkomst, tot slaaf gemaakt
door witte Moren) 40%, witte Moren (van Arabisch-Berberse
afkomst, bekend als Bidhan) 30%, Sub-Sahara Mauritaniërs
(niet -Arabisch sprekende, Halpulaar, Soninke, Wolof en
Bamara etnische groepen) 30%. Wat zijn de talen in
Mauritanië? Arabisch (officieel en nationaal), Pular, Soninke,
Wolof (alle nationale talen), Frans. En de religies: moslim
(officieel) 100%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 20.5
jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is
- dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft
is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)?
Dit: 63.4 jaar. Waar wonen de mensen in Mauritanië? Hier: met
het grootste deel van het land als een woestijn, zijn uitgestrekte
gebieden van het land, met name in de centrale, noordelijke en
oostelijke gebieden, zonder omvangrijke bevolkingsgroepen; de
helft van de bevolking woont in of rond de kusthoofdstad
Nouakchott; kleinere clusters zijn te vinden nabij de zuidelijke
grens met Mali en Senegal. De belangrijkste stedelijke gebieden
van Mauritanië zijn: Nouakchott (hoofdstad) 968.000 (2015).

Overheid en economie van Mauritanië
De hoofdstad van Mauritanië is Nouakchott en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 15 regio's (wilaya's,
enkelvoud - wilaya); Adrar, Assaba, Brakna, Dakhlet
Nouadhibou, Gorgol, Guidimaka, Hodh ech Chargui, Hodh El
Gharbi, Inchiri, Nouakchott Nord, Nouakchott Ouest,
Nouakchott Sud, Tagant, Tiris Zemmour, Trarza. Met
betrekking tot de economie van Mauritanië zijn belangrijke



industriële producten verwerking van vee, kamelen en schapen ,
olieproductie, mijnbouw (ijzererts, goud, koper). Belangrijke
landbouwproducten zijn Datums, millet, sorghum, rijst, maïs;.
De belangrijkste exportgoederen zijn ijzererts, vis en
visproducten, vee, goud, koper, ruwe olie en de belangrijkste
exportpartners zijn China 36,9%, Zwitserland 13,5%, Spanje
8,9%, Japan 7,5%, Rusland 4,8%, Nigeria 4,1%, Italië 4,1%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn machines en
uitrusting, aardolieproducten, kapitaalgoederen, levensmiddelen,
consumptiegoederen en de belangrijkste importpartners zijn VS
13,4%, VAE 11,9%, België 9,2%, China 8,9%, Nederland
7,1%, Frankrijk 6,6%, Marokko 6,3%, Vanuatu 5% (2016).
Hoe rijk is Mauritanië en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $4,500 (2017 schatting). Dit is een zeer laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 31% (2014 schatting).

Kaart van Mauritanië
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Mauritius

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Mauritius. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Mauritius. Maar
laten we beginnen met de vlag van Mauritius hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Mauritius - Overzicht:
Wat moet je weten over Mauritius? Laten we beginnen met

dit: Hoewel al in de 10e eeuw bekend bij de Arabische en
Maleisische zeevaarders, werd Mauritius in de 16e eeuw voor
het eerst verkend door de Portugezen en vervolgens in de 17e
eeuw bewoond door de Nederlanders - die het ter ere van
prins Maurits van Nassau hebben genoemd. De Fransen namen
de macht over in 1715, ontwikkelden het eiland tot een
belangrijke marinebasis die toezicht hield op de handel in de
Indische Oceaan en stichtten een plantage-economie van
suikerriet. De Britten veroverden het eiland in 1810, tijdens de
Napoleontische oorlogen. Mauritius bleef een strategisch
belangrijke Britse marinebasis, en later een luchtstation, dat een
belangrijke rol speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog voor
onderzeeër- en konvooioperaties, evenals de verzameling van
signalenintelligentie. Onafhankelijkheid van het VK werd bereikt
in 1968. Een stabiele democratie met regelmatige vrije
verkiezingen en een positieve reputatie op het gebied van de
mensenrechten,

Geografie van Mauritius



Waar op de wereld is Mauritius? De
locatie van dit land is Zuidelijk Afrika, eiland in de Indische
Oceaan, ongeveer 800 km (500 mijl) ten oosten van
Madagasca. Het totale gebied van Mauritius is 2,040 km2,
waarvan 2,030 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: kleine kustvlakte oplopend naar onderbroken bergen
rondom het centrale plateau. Het laagste punt van Mauritius is
Indische Oceaan 0 m, het hoogste punt Mont Piton 828 m. En
het klimaat is tropisch, gemodificeerd door zuidoost
passaatwinden; warme, droge winter (mei tot november);
warme, natte, vochtige zomer (november tot mei).

Inwoners van Mauritius
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Mauritius

wonen. Het nummer is: 1,356,388 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Indo-Mauritiaans
(samen ongeveer tweederde van de totale bevolking), Creools,
Sino-Mauritiaans, Frans-Mauritaans. Wat zijn de talen in
Mauritius? Creools 86,5%, Bhojpuri 5,3%, Frans 4,1%, twee
talen 1,4%, andere 2,6% (inclusief Engels, de officiële taal van
de Nationale Assemblee, die wordt gesproken door minder dan



1% van de bevolking), niet gespecificeerd 0,1% (2011 est.). En
de religies: hindoe 48,5%, rooms-katholiek 26,3%, moslim
17,3%, andere christen 6,4%, andere 0,6%, geen 0,7 %, niet-
gespecificeerd 0,1% (2011 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 35.3 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 75.8 jaar. Waar wonen de mensen in
Mauritius? Hier: bevolkingsdichtheid is een van de hoogste in de
wereld; stedelijke cluster worden gevonden door het
hoofdeiland, met een grotere dichtheid in en rond Port Luis;
bevolking op Rodrigues eiland is verspreid over het eiland met
een iets dichter cluster aan de noordkust. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Mauritius zijn: PORT Louis (hoofdstad)
135.000 (2014).

Overheid en economie van Mauritius
De hoofdstad van Mauritius is Port Louis en het

overheidstype parlementaire republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 9 districten en 3
afhankelijkheden; Agalega-eilanden, Black River, Cargados
Carajos Shoals, Flacq, Grand Port, Moka, Pamplemousses,
Plaines Wilhems, Port Louis, Riviere du Rempart, Rodrigues,
Savanne. Met betrekking tot de economie van Mauritius zijn
belangrijke industriële producten verwerking van visvoer
(grotendeels suiker malen), textiel, kleding, mijnbouw,
chemicaliën, metalen producten, transportmiddelen, niet-
elektrische machines, toerisme. Belangrijke landbouwproducten
zijn Suikerriet, thee, maïs, aardappelen, bananen, peulvruchten;



vee, geiten;. De belangrijkste exportgoederen zijn kleding en
textiel, suiker, snijbloemen, melasse, vis, primaten (voor
onderzoek) en de belangrijkste exportpartners zijn Frankrijk
14,8%, VK 12%, VS 11,4%, Zuid-Afrika 8,2%, Madagascar
7,3%, Italië 6,8%, Spanje 4,5% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn vervaardigd goederen, kapitaalgoederen,
voedingsmiddelen, aardolieproducten, chemicaliën en de
belangrijkste importpartners zijn China 17,7%, India 16,5%,
Frankrijk 7,8%, Zuid-Afrika 7,5% (2016). Hoe rijk is
Mauritius en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$21,600 (2017 schatting). Dit betekent dat de levensstandaard
hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 8% (2006 schatting).

Kaart van Mauritius
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Mexico

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Mexico. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Mexico. Maar
laten we beginnen met de vlag van Mexico hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Mexico - Overzicht:
Wat moet je weten over Mexico? Laten we beginnen met

dit: De site van verschillende geavanceerde Amerindiaanse
beschavingen - waaronder de Olmec, Toltec, Teotihuacan,
Zapotec, Maya en Azteken - Mexico werd veroverd en
gekoloniseerd door Spanje in de vroege 16e eeuw. Gebouwd
als de onderkonijnlijkheid van Nieuw-Spanje gedurende drie
eeuwen, bereikte het onafhankelijkheid in het begin van de 19e
eeuw. Verkiezingen gehouden in 2000 betekende de eerste keer
sinds de Mexicaanse revolutie van 1910 dat een
oppositiekandidaat - Vicente FOX van de Nationale Actie
Partij (PAN) - de partij in de regering, de Institutionele
Revolutionaire Partij (PRI), heeft verslagen. Hij werd in 2006
opgevolgd door een andere PAN-kandidaat Felipe Calderon,
maar Enrique PENA Nieto herwon het voorzitterschap voor de
PRI in 2012. De wereldwijde financiële crisis eind 2008
veroorzaakte een enorme economische neergang in Mexico het
jaar daarop, hoewel de groei in 2010 snel terugkeerde.
Aanhoudende economische en sociale problemen zijn onder
meer lage reële lonen, een hoog gebrek aan werkgelegenheid,
ongelijke verdeling van de inkomens en weinig mogelijkheden
voor de grotendeels inheemse bevolking in de verarmde
zuidelijke staten. Sinds 2007 hebben Mexicaanse machtige
organisaties voor de handel in verdovende middelen zich
schuldig gemaakt aan bloedige twisten, wat heeft geleid tot
tienduizenden drugsgerelateerde moorden.



Geografie van Mexico

Waar op de wereld is Mexico? De
locatie van dit land is Noord-Amerika, grenzend aan de
Caribische Zee en de Golf van Mexico, tussen Belize en de
Verenigde Staten en grenzend aan de Noord-Stille Oceaan,
tussen Guatemala en de Verenigde Staten. Het totale gebied van
Mexico is 1,964,375 km2, waarvan 1,943,945 km2 land is.
Dus dit is een heel groot land. Hoe kunnen we het terrein van
het land beschrijven? Op deze manier: hoge, ruige bergen; lage
kustvlaktes; hoge plateaus; woestijn. Het laagste punt van
Mexico is Laguna Salada -10 m, het hoogste punt Vulkaan Pico
de Orizaba 5.636 m. En het klimaat is varieert van tropisch tot
woestijn.

Inwoners van Mexico
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Mexico wonen.

Het nummer is: 124,574,795 (7/2017 schatting). Dus dit land is
een van de meest bevolkte in de wereld. Wie woont hier?
mestizo (Amerindiaans-Spaans) 62%, overwegend
Amerindiaans 21%, Amerindiaans 7%, andere 10% (meestal
Europees). Wat zijn de talen in Mexico? Spaans slechts 92,7%,



Spaans en inheemse talen 5,7%, inheems slechts 0,8%, niet-
gespecificeerd 0,8%. En de religies: rooms-katholiek 82,7%,
Pinksteren 1,6%, Jehova's getuige 1,4%, andere evangelische
kerken 5%, andere 1,9%, geen 4,7%, niet-gespecificeerd 2,7%
(2010 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 28.3 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 76.1
jaar. Waar wonen de mensen in Mexico? Hier: grootste deel
van de bevolking bevindt zich in het midden van het land tussen
de staten Jalisco en Veracruz; ongeveer een kwart van de
bevolking woont in en rond Mexico City. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Mexico zijn: Mexico CITY (hoofdstad)
20,999 miljoen; Guadalajara 4.843 miljoen; Monterrey 4,513
miljoen; Puebla 2.984 miljoen; Toluca de Lerdo 2.164 miljoen;
Tijuana 1.987 miljoen (2015).

Overheid en economie van Mexico
De hoofdstad van Mexico is Mexico City (Ciudad de

Mexico) en het overheidstype federale presidentiële republiek.
Laten we eens kijken naar de administratieve afdelingen - 31
staten (estados, singular - estado) en 1 stad (ciudad);
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Cuidad de
Mexico, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Mexico, Michoacan, Morelos, Nayarit, Nuevo Leon, Oaxaca,
Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatan,
Zacatecas. Met betrekking tot de economie van Mexico zijn



belangrijke industriële producten voedsel en dranken, tabak,
chemicaliën, ijzer en staal, aardolie, mijnbouw, textiel, kleding,
motorvoertuigen, duurzame consumptiegoederen, toerisme.
Belangrijke landbouwproducten zijn maïs, tarwe, sojabonen,
rijst, bonen, katoen, koffie, fruit, tomaten; rundvlees, gevogelte,
zuivelproducten; houtproducten. De belangrijkste
exportgoederen zijn geproduceerde goederen, olie- en
olieproducten, zilver, fruit, groenten, koffie, katoen en de
belangrijkste exportpartners zijn US 81 % (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn metaalbewerkingsmachines,
staalfabrieken, landbouwmachines, elektrische apparatuur,
auto-onderdelen voor montage en reparatie, vliegtuigen,
vliegtuigonderdelen en de belangrijkste importpartners zijn VS
46,6%, China 18%, Japan 4,6% (2016). Hoe rijk is Mexico en
hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier
het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $19,500 (2017
schatting). Dit is best goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit
bruto binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw
wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten van
lokale goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 46.2%.

Kaart van Mexico
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Micronesia

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Micronesia. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Micronesia.
Maar laten we beginnen met de vlag van Micronesia hier:
 

Micronesia - Overzicht:
Wat moet je weten over Micronesia? Laten we beginnen

met dit: De Caroline-eilanden zijn een wijdverspreide archipel in
de westelijke Stille Oceaan; ze werden onderdeel van een VN-
trustgebied onder Amerikaans bestuur na de Tweede
Wereldoorlog. De oostelijke vier eilandgroepen hebben in 1979
een grondwet aangenomen en kozen ervoor om de Federale

http://mapsguides.com/


Staten van Micronesië te worden. (De meest westelijke
eilandgroep werd Palau.) Onafhankelijkheid kwam in 1986
onder een Compact of Free Association met de VS, die in
2004 werd gewijzigd en vernieuwd. Huidige zorgen omvatten
grootschalige werkloosheid, overbevissing, te grote
afhankelijkheid van Amerikaanse buitenlandse hulp en
staatsperceptie van onrechtvaardige toewijzing van
Amerikaanse hulp.

Geografie van Micronesia

Waar op de wereld is Micronesia?
De locatie van dit land is Oceanië, eilandengroep in de Noord-
Stille Oceaan, ongeveer driekwart van de weg van Hawaï naar
Indonesië. Het totale gebied van Micronesia is 702 km2,
waarvan 702 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: eilanden variëren geologisch van hoge bergachtige
eilanden tot lage koraalatollen; vulkanische uitbarstingen op
Pohnpei, Kosrae en Chuuk. Het laagste punt van Micronesia is
Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt Nanlaud op Pohnpei 782
m. En het klimaat is tropisch; zware regenval het hele jaar door,
vooral in de oostelijke eilanden; gelegen aan de zuidrand van de
tyfoongordel met af en toe ernstige beschadigde.

Inwoners van Micronesia



Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Micronesia
wonen. Het nummer is: 104,196 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Chuukese /
Mortlockese 49.3%, Pohnpeian 29.8%, Kosraanse 6.3%,
Yapese 5.7%, Yap buitenste eilandbewoners 5.1%,
Polynesische 1.6%, Aziatische 1.4%, andere 0,8% (est van
2010). Wat zijn de talen in Micronesia? Engels (officiële en
gemeenschappelijke taal), Chuukese, Kosrean, Pohnpeian,
Yapese, Ulithian, Woleaian, Nukuoro, Kapingamarangi. En de
religies: Rooms-katholiek 54,7%, protestant 41,1% (inclusief
Congregational 38,5%, Baptist 1,1%, Seventh Day Adventist
0,8%, Assembly of God 0,7%), Mormon 1,5%, andere 1,9%,
geen 0,7%, niet gespecificeerd 0,1% (2010 est.). Hoe oud zijn
de mensen gemiddeld? 25.1 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 73.1 jaar. Waar
wonen de mensen in Micronesia? Hier: De meerderheid van het
populaton leeft in de kustgebieden van de hoge eilanden; het
bergachtige binnenland is grotendeels onbewoond; minder dan
de helft van de bevolking woont in stedelijke gebieden. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Micronesia zijn: Palikir
(hoofdstad) 7.000 (2014).

Overheid en economie van Micronesia
De hoofdstad van Micronesia is Paliki en het overheidstype

federale republiek in vrije associatie met de VS. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 4 staten; Chuuk
(Truk), Kosrae (Kosaie), Pohnpei (Ponape), Yap. Met



betrekking tot de economie van Micronesia zijn belangrijke
industriële producten , bouw; gespecialiseerde aquacultuur,
ambachtelijke artikelen (schelp en hout). Belangrijke
landbouwproducten zijn Taro, yams, kokosnoten, bananen,
cassave (maniok, tapioca), sakau (kava), Kosraen citrus,
betelnoten, zwarte peper, vis, varkens, kippentoerisme. De
belangrijkste exportgoederen zijn vis, sakau (kava), betelnoten,
en de belangrijkste exportpartners zijn dit is onbekend. De
belangrijkste importgoederen zijn voedsel van zwarte peppe ,
dranken, kleding, computers, huishoudelijke elektronica,
apparaten, fabrikaten, auto's, machines en uitrusting , meubels,
gereedschappen en de belangrijkste importpartners zijn dit is
onbekend. Hoe rijk is Micronesia en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $3,400 (2017 schatting). Dit is een zeer laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 26.7% (2000 schatting).

Kaart van Micronesia
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Moldavië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Moldavië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Moldavië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Moldavië hier:
 

Moldavië - Overzicht:
Wat moet je weten over Moldavië? Laten we beginnen met

dit: Een groot deel van het huidige Moldavische grondgebied
werd in 1812 een provincie van het Russische rijk en verenigde
zich vervolgens met Roemenië in 1918 in de nasleep van de
Eerste Wereldoorlog. Dit gebied werd toen opgenomen in de
Sovjet-Unie aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Hoewel Moldavië sinds 1991 onafhankelijk is van de

http://mapsguides.com/


Sovjetunie, zijn Russische troepen op Moldavisch grondgebied
ten oosten van de rivier de Nistru gebleven ter ondersteuning
van de afgescheiden regio Transnistrië, waarvan de bevolking
ongeveer evenveel bestaat uit etnische Oekraïners, Russen en
Moldaviërs. Jarenlange Communistische partijregering in
Moldavië na de onafhankelijkheid eindigde uiteindelijk met
verkiezingsgerelateerde gewelddadige protesten en een
herhaling van parlementsverkiezingen in 2009. Sindsdien heeft
een aantal pro-Europese regeringscoalities Moldavië geregeerd.
Als gevolg van het land ' s meest recente
parlementsverkiezingen in november 2014, wonnen de drie
pro-Europese partijen die het Parlement binnenkwamen in
totaal 55 van de 101 zetels van het orgaan. Strijdend tussen
coalitieleden leidde tot langdurige wetgevende impasse en
politieke instabiliteit, evenals de ineenstorting van twee
regeringen, alle geregeerd door pro-Europese coalities rond de
Liberal Democratic Party (PLDM) en de Democratische Partij
(PDM). Een politieke impasse eindigde in januari 2016 toen
een nieuwe parlementaire meerderheid onder leiding van PDM,
vergezeld van overlopers van de communisten en PLDM,
PDM-lid Pavel Filip als premier ondersteunde. Moldavië blijft
de armste economie van Europa, maar heeft stappen gezet om
zijn markttoegang uit te breiden door in 2014 een
associatieovereenkomst met de EU te ondertekenen en te
ratificeren, die volledig in werking is getreden in juli 2016 na
ratificatie door alle EU-lidstaten. Igor Dodon won de eerste
rechtstreekse presidentsverkiezingen in Moldavië in meer dan
20 jaar in november 2016.



Geografie van Moldavië

Waar op de wereld is Moldavië? De
locatie van dit land is Oost-Europa, ten noordoosten van
Roemenië. Het totale gebied van Moldavië is 33,851 km2,
waarvan 32,891 km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: glooiende steppe, geleidelijke helling zuid naar zwarte
zee. Het laagste punt van Moldavië is Dniester (Nistru) 2 m, het
hoogste punt Dealul Balanesti 430 m. En het klimaat is
gematigde winters, warme zomers.

Inwoners van Moldavië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Moldavië

wonen. Het nummer is: 3,474,121 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Moldavische 75.1%,
Roemeense 7%, Oekraïense 6.6 %, Gagauz 4,6%, Russisch
4,1%, Bulgaars 1,9%, andere 0,8% (est van 2014). Wat zijn de
talen in Moldavië? Moldavisch / Roemeens 80,2% (officieel)
(56,7% identificeert hun moedertaal als Moldavisch, dat is
vrijwel hetzelfde als het Roemeens, 23,5% identificeert het
Roemeens als hun moedertaal), Russisch 9,7%, Gagauz 4,2%



(een Turkse taal), het Oekraïens 3,9%, Bulgaarse 1,5%,
Romani 0,3%, andere 0,2% (2014 est.). En de religies:
Orthodoxe 90,1%, andere Christian 2,6%, andere 0,1%,
agnostische. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 36.7 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 71 jaar.
Waar wonen de mensen in Moldavië? Hier: Zakken van
agglomeratie bestaan in het hele land , de grootste in het midden
van het land rond de hoofdstad Chisinau, gevolgd door Tiraspol
en Balti. De belangrijkste stedelijke gebieden van Moldavië zijn:
Chisinau (hoofdstad) 725.000 (2015).

Overheid en economie van Moldavië
De hoofdstad van Moldavië is Chisinau in het Roemeens

(Kishinev in het Russisch) en het overheidstype parlementaire
republiek. Laten we eens kijken naar de administratieve
afdelingen - 32 raions (raioane, singular - raion), 3 gemeenten
(municipii, singular - municipiul), 1 autonome territoriale eenheid
(unitatea teritoriala autonoma) en 1 territoriale eenheid (unitatea
teritoriala). Met betrekking tot de economie van Moldavië zijn
belangrijke industriële producten suiker verwerking,
plantaardige olie, voedselverwerking, landbouwmachines;
gieterijapparatuur, koelkasten en diepvriezers, wasmachines;
kousen, schoenen, textiel. Belangrijke landbouwproducten zijn
Groenten, fruit, druiven, graan, suikerbieten, zonnebloempitten,
tabak; rundvlees, melk; wijn. De belangrijkste exportgoederen
zijn voedingsmiddelen, textiel, machines en de belangrijkste
exportpartners zijn Roemenië 25,5%, Rusland 11,6%, Italië



9,9%, Duitsland 6,3%, VK 5,7%, Wit-Rusland 5,2% (2016).
De belangrijkste importgoederen zijn minerale producten en
brandstof, machines en uitrusting, chemicaliën, textiel en de
belangrijkste importpartners zijn Roemenië 13,7%, Rusland
13,3%, China 9,8%, Oekraïne 9,5%, Duitsland 7,9%, Italië
7%, Turkije 6,8% (2016). Hoe rijk is Moldavië en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $5,700 (2017 schatting). Dit is
een vrij laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 20.8% (2013 schatting).

Kaart van Moldavië
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Mongolië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Mongolië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
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overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Mongolië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Mongolië hier:
 

Mongolië - Overzicht:
Wat moet je weten over Mongolië? Laten we beginnen met

dit: De Mongolen raakten beroemd in de 13e eeuw toen ze
onder Chinggis Khaan een enorm Eurazisch rijk vestigden door
verovering. Na zijn dood was het rijk verdeeld in verschillende
machtige Mongoolse staten, maar deze braken uit elkaar in de
14e eeuw. De Mongolen trokken zich uiteindelijk terug in hun
oorspronkelijke steppe-thuislanden en kwamen aan het eind
van de 17e eeuw onder Chinese heerschappij. Mongolië
verklaarde zich in 1911 onafhankelijk van het door Mantschu
geleide Qing-rijk en bereikte beperkte autonomie tot 1919,
toen het opnieuw onder Chinese controle kwam. De
Mongoolse revolutie van 1921 beëindigde de Chinese
overheersing en een communistisch regime, de Mongoolse
Volksrepubliek, nam de macht over in 1924. Het moderne land
Mongolië vertegenwoordigt echter slechts een deel van het
historische thuisland van de Mongolen; tegenwoordig leven
meer etnische Mongolen in de Autonome Regio Binnen-
Mongolië in het Volk ' s Republiek China dan in Mongolië.
Sinds de vreedzame democratische revolutie van het land in
1990, heeft de ex-communistische Mongoolse
Volksrevolutionaire Partij (MPRP) - die in 2010 de naam
Mongolian People's Party (MPP) heette - gestreden om



politieke macht met de Democratische Partij (DP) en
verschillende andere kleinere partijen, waaronder een nieuwe
partij gevormd door voormalig president Enkhbayar, die
verwarrend voor zichzelf de MPRP-naam heeft aangenomen. In
de meest recente parlementsverkiezingen van het land in juni
2016, overhandigden Mongolen de MPP overweldigende
controle over het Parlement, waarbij het OP grotendeels werd
verdreven, dat tijdens de controle van het Parlement in de
voorgaande jaren op een scherpe daling van de Mongolië-
economie had toegezien. Mongolen koos in 2017 een DP-lid,
Khaltmaa Battulga, tot president. s vreedzame democratische
revolutie in 1990, heeft de ex-communistische Mongoolse
Volksrevolutionaire Partij (MPRP) - die in 2010 de naam
Mongolian People's Party (MPP) heette - gestreden om
politieke macht met de Democratische Partij (DP) en
verschillende andere kleinere partijen, waaronder een nieuwe
partij gevormd door voormalig president Enkhbayar, die
verwarrend voor zichzelf de MPRP-naam heeft aangenomen. In
de meest recente parlementsverkiezingen van het land in juni
2016, overhandigden Mongolen de MPP overweldigende
controle over het Parlement, waarbij het OP grotendeels werd
verdreven, dat tijdens de controle van het Parlement in de
voorgaande jaren op een scherpe daling van de Mongolië-
economie had toegezien. Mongolen koos in 2017 een DP-lid,
Khaltmaa Battulga, tot president. s vreedzame democratische
revolutie in 1990, heeft de ex-communistische Mongoolse
Volksrevolutionaire Partij (MPRP) - die in 2010 de naam
Mongolian People's Party (MPP) heette - gestreden om



politieke macht met de Democratische Partij (DP) en
verschillende andere kleinere partijen, waaronder een nieuwe
partij gevormd door voormalig president Enkhbayar, die
verwarrend voor zichzelf de MPRP-naam heeft aangenomen. In
de meest recente parlementsverkiezingen van het land in juni
2016, overhandigden Mongolen de MPP overweldigende
controle over het Parlement, waarbij het OP grotendeels werd
verdreven, dat tijdens de controle van het Parlement in de
voorgaande jaren op een scherpe daling van de Mongolië-
economie had toegezien. Mongolen koos in 2017 een DP-lid,
Khaltmaa Battulga, tot president. s Revolutionaire Partij
(MPRP) - die in 2010 de naam Mongolian People's Party
(MPP) kreeg - heeft gestreden om politieke macht met de
Democratische Partij (DP) en verschillende andere kleinere
partijen, waaronder een nieuwe partij gevormd door voormalig
president Enkhbayar, die verwarrend is nam voor zichzelf de
MPRP-naam aan. In de meest recente parlementsverkiezingen
van het land in juni 2016, overhandigden Mongolen de MPP
overweldigende controle over het Parlement, waarbij het OP
grotendeels werd verdreven, dat tijdens de controle van het
Parlement in de voorgaande jaren op een scherpe daling van de
Mongoliëse economie had toegezien. Mongolen koos in 2017
een DP-lid, Khaltmaa Battulga, tot president. s Revolutionaire
Partij (MPRP) - die in 2010 de naam Mongolian People's Party
(MPP) kreeg - heeft gestreden om politieke macht met de
Democratische Partij (DP) en verschillende andere kleinere
partijen, waaronder een nieuwe partij gevormd door voormalig
president Enkhbayar, die verwarrend is nam voor zichzelf de



MPRP-naam aan. In de meest recente parlementsverkiezingen
van het land in juni 2016, overhandigden Mongolen de MPP
overweldigende controle over het Parlement, waarbij het OP
grotendeels werd verdreven, dat tijdens de controle van het
Parlement in de voorgaande jaren op een scherpe daling van de
Mongoliëse economie had toegezien. Mongolen koos in 2017
een DP-lid, Khaltmaa Battulga, tot president. welke verwarrend
voor zichzelf de MPRP-naam heeft aangenomen. In de meest
recente parlementsverkiezingen van het land in juni 2016,
overhandigden Mongolen de MPP overweldigende controle
over het Parlement, waarbij het OP grotendeels werd
verdreven, dat tijdens de controle van het Parlement in de
voorgaande jaren op een scherpe daling van de Mongoliëse
economie had toegezien. Mongolen koos in 2017 een DP-lid,
Khaltmaa Battulga, tot president. welke verwarrend voor
zichzelf de MPRP-naam heeft aangenomen. In de meest recente
parlementsverkiezingen van het land in juni 2016,
overhandigden Mongolen de MPP overweldigende controle
over het Parlement, waarbij het OP grotendeels werd
verdreven, dat tijdens de controle van het Parlement in de
voorgaande jaren op een scherpe daling van de Mongolië-
economie had toegezien. Mongolen koos in 2017 een DP-lid,
Khaltmaa Battulga, tot president.

Geografie van Mongolië



Waar op de wereld is Mongolië? De
locatie van dit land is Noord-Azië, tussen China en Rusland.
Het totale gebied van Mongolië is 1,564,116 km2, waarvan
1,553,556 km2 land is. Dus dit is een heel groot land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: enorme semidesert en woestijnvlaktes, grasrijke steppe,
bergen in het westen en zuidwesten; Gobi-woestijn in zuid-
centraal. Het laagste punt van Mongolië is Hoh Nuur 560 m,
het hoogste punt Nayramadlin Orgil (Khuiten Peak) 4.374 m.
En het klimaat is woestijn; continentaal (grote dagelijkse en
seizoengebonden temperatuurwaaier).

Inwoners van Mongolië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Mongolië

wonen. Het nummer is: 3,068,243. Dit is dus geen erg grote
populatie. Wie woont hier? Khalkh 81,9%, Kazak 3,8%,
Dorvod 2,7%, Bayad 2,1%, Buryat-Bouriates 1,7%, Zakhchin
1,2%, Dariganga 1%, Uriankhai 1%, andere 4,6% (2010 est.).
Wat zijn de talen in Mongolië? Mongool 90% (officieel)
(Khalkha dialect is overheersend), Turks, Russisch (1999). En
de religies: Boeddhistisch 53%, Muslim 3%, Shamanist 2,9%,
Christian 2,2%, andere 0,4%, geen 38,6% (2010 est.). Hoe



oud zijn de mensen gemiddeld? 28.3 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 69.9 jaar. Waar
wonen de mensen in Mongolië? Hier: schaars verdeeld
bevolking in het hele land; de hoofdstad van Ulaanbaatar en de
noordelijke stad Darhan ondersteunen de hoogste
bevolkingsdichtheid. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Mongolië zijn: Ulaanbaatar (hoofdstad) 1.377 miljoen (2015).

Overheid en economie van Mongolië
De hoofdstad van Mongolië is Ulaanbaata en het

overheidstype semi-presidentiële republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 21 provincies
(aymguud, singular - aymag) en 1 gemeente (enkelvoud - heet);
Arhangay, Bayanhongor, Bayan-Olgiy, Bulgan, Darhan-Uul,
Dornod, Dornogovi, Dundgovi, Dzavhan (Zavkhan), Govi-
Altay, Govisummer, Hentiy, Hovd, Hovsgol, Omnogovi, Orhon,
Ovorhangay, Selenge, Suhbaatar, Tov, Ulaanbaatar , Uvs. Met
betrekking tot de economie van Mongolië zijn belangrijke
industriële producten en bouwmaterialen; mijnbouw (steenkool,
koper, molybdeen, vloeispaat, tin, wolfraam, goud); olie; eten
en drinken; verwerking van dierlijke producten, productie van
kasjmier en natuurlijke vezels. Belangrijke landbouwproducten
zijn Tarwe, gerst, groenten, voedergewassen; schapen, geiten,
vee, kamelen, paardenbouw. De belangrijkste exportgoederen
zijn Koper, kleding, vee, dierlijke producten, kasjmier, wol,
huiden, vloeispaat, andere non-ferrometalen, steenkool, ruwe
olie en de belangrijkste exportpartners zijn China 84,1%, VK



6,8% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn machines
en uitrusting, brandstof, auto's, voedingsproducten, industriële
consumptiegoederen, chemicaliën, bouwmaterialen, sigaretten
en tabak, toestellen, zeep en detergentia en de belangrijkste
importpartners zijn China 33,2%, Rusland 25,6%, Zuid-Korea
8,6%, Japan 7% (2016). Hoe rijk is Mongolië en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $12,600 (2017 schatting). Dit is
best goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 21.6% (2014 schatting).

Kaart van Mongolië
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Montserrat (eiland)

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Montserrat (eiland). Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken,
een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Montserrat
(eiland). Maar laten we beginnen met de vlag van Montserrat
(eiland) hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Montserrat (eiland) - Overzicht:
Wat moet je weten over Montserrat (eiland)? Laten we

beginnen met dit: Engelse en Ierse kolonisten uit St. Kitts
vestigden zich eerst in 1632 op Montserrat; de eerste
Afrikaanse slaven arriveerden drie decennia later. De Britten en
de Fransen vochten voor het grootste deel van de 18e eeuw om
het bezit van het eiland, maar het werd uiteindelijk bevestigd als
een Brits bezit in 1783. De suikerplantage-economie van het
eiland werd halverwege de 19e eeuw omgezet in kleine
landbouwgrondbezit. Een groot deel van dit eiland was
verwoest en tweederde van de bevolking vluchtte naar het
buitenland vanwege de uitbarsting van de vulkaan de Soufriere
Hills, die op 18 juli 1995 begon. Montserrat heeft sindsdien de
vulkanische activiteit doorstaan, met de laatste uitbarsting in juli
2003.

Geografie van Montserrat (eiland)

Waar op de wereld is Montserrat
(eiland)? De locatie van dit land is Caribisch gebied, eiland in de
Caribische Zee, zuidoosten van Puerto Rico. Het totale gebied
van Montserrat (eiland) is 102 km2, waarvan 102 km2 land is.
Dus dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het



land beschrijven? Op deze manier: vulkanisch eiland, meestal
bergachtig, met laaggelegen laaggelegen kustgebied. Het laagste
punt van Montserrat (eiland) is Caribische zee 0 m, het hoogste
punt Soufriere Heuvels vulkaanvooruitbarstingshoogte was 915
m; de huidige lavakoepel is onderhevig aan periodieke opbouw
en instorting; geschatte. En het klimaat is tropisch; kleine
dagelijkse of seizoensgebonden temperatuurvariatie.

Inwoners van Montserrat (eiland)
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Montserrat

(eiland) wonen. Het nummer is: 5,292. Dus niet zoveel mensen
wonen hier. Wie woont hier? Afrikaans / zwart 88,4%,
gemengd 3,7%, Spaans / Spaans 3%, Kaukasisch / wit 2,7% ,
Oost-Indisch / Indisch 1,5%, andere 0,7% (2011 est.). Wat zijn
de talen in Montserrat (eiland)? Engels. En de religies:
Protestant 67.1% (inclusief Anglicaanse 21.8%, Methodist
17%, Pinksterman 14.1%, Zevende-dags Adventiste 10.5%,
en Kerk van God 3.7%), Rooms-katholieke 11.6%,
Rastafarian 1.4%, andere 6.5%, geen 2.6%, niet
gespecificeerde 10.8 % (2001 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 33.2 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 74.6 jaar. Waar wonen de mensen in
Montserrat (eiland)? Hier: alleen de noordelijke helft van het
eiland is bewoond, het zuidelijke deel is onbewoonbaar als
gevolg van vulkanische activiteit. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Montserrat (eiland) zijn: dit is onbekend.



Overheid en economie van Montserrat (eiland)
De hoofdstad van Montserrat (eiland) is Plymouth;

opmerking - Plymouth werd in 1997 verlaten vanwege
vulkanische activiteit; interimgebouwen werden gebouwd op
Brades Estate, de feitelijke hoofdstad, in de omgeving van
Carr's Bay / Little Bay aan de noordwestkant van Montserrat
en het overheidstype Parlementaire democratie (wetgevend
Raad); zelfbesturende overzeese gebied van het Verenigd
Koninkrijk. Laten we eens kijken naar de administratieve
afdelingen - 3 parochies; Saint Anthony, Saint Georges, Saint
Pete. Met betrekking tot de economie van Montserrat (eiland)
zijn belangrijke industriële producten toerisme, rum, textiel,
elektronische apparaten. Belangrijke landbouwproducten zijn
Kool, wortelen, komkommers, tomaten, uien, paprika's;
dierlijke producten. De belangrijkste exportgoederen zijn
elektronische componenten, plastic zakken, kleding; hete
pepers, limoenen, levende planten; vee en de belangrijkste
exportpartners zijn dit is onbekend. De belangrijkste
importgoederen zijn machines en transportmiddelen,
levensmiddelen, fabrikaten, brandstoffen, smeermiddelen en de
belangrijkste importpartners zijn dit is onbekend. Hoe rijk is
Montserrat (eiland) en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $8,500 (2006 schatting). Dit is een vrij laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de



armoedegrens: onbekend%.
Kaart van Montserrat (eiland)

 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Marokko

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Marokko. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Marokko. Maar
laten we beginnen met de vlag van Marokko hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Marokko - Overzicht:
Wat moet je weten over Marokko? Laten we beginnen met

dit: In 788, ongeveer een eeuw na de Arabische verovering van
Noord-Afrika, begon een reeks Marokkaanse
moslimdynastieën in Marokko te regeren. In de 16e eeuw, de
Sa'adi monarchie, met name onder Ahmad al-Mansur (1578-
1603), buitenlandse indringers afgeweerd en een gouden eeuw
ingehuldigd. De Alaouite-dynastie, waartoe de huidige
Marokkaanse koninklijke familie behoort, dateert uit de 17e
eeuw. In 1860 bezet Spanje het noorden van Marokko en
luidde een halve eeuw van handelsrivaliteit in tussen de
Europese machten die zagen dat de soevereiniteit van Marokko
gestaag afbrokkelde; in 1912 legden de Fransen een
protectoraat op over het land. Een langdurige
onafhankelijkheidsstrijd met Frankrijk werd in 1956 met succes
afgesloten. De geïnternationaliseerde stad Tanger en de meeste
Spaanse bezittingen werden datzelfde jaar overgedragen aan
het nieuwe land. Sultan Mohammed V, de grootvader van de
huidige monarch, organiseerde de nieuwe staat als een
constitutionele monarchie en aanvaardde in 1957 de titel van
koning. Sinds de terugtrekking van Spanje in 1976, wat
tegenwoordig de Westelijke Sahara wordt genoemd, heeft
Marokko zijn de facto administratieve controle uitgebreid tot
ongeveer 80% van dit grondgebied; de VN erkennen Marokko
echter niet als de heersende macht voor de Westelijke Sahara.



De VN volgen sinds 1991 een staakt-het-vuren tussen
Marokko en de Polisario Front-West-Sahara's
bevrijdingsbeweging en leiden lopende onderhandelingen over
de status van het gebied. Koning Mohammed VI reageerde
begin 2011 op de verspreiding van pro-democratische
protesten in de regio door het implementeren van een
hervormingsprogramma met een nieuwe grondwet, aangenomen
door een populair referendum in juli 2011, waaronder enkele
nieuwe bevoegdheden werden uitgebreid tot het parlement en
de premier, maar de uiteindelijke autoriteit blijft in handen van
de vorst. In november 2011 won de Partij voor
Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD), een gematigde
islamistische partij, het grootste aantal zetels in
parlementsverkiezingen en werd de eerste islamitische partij die
de Marokkaanse regering leidde. In september 2015 hield
Marokko voor het eerst rechtstreekse verkiezingen voor
regionale raden, een van de hervormingen die in de grondwet
van 2011 waren opgenomen. De PJD won opnieuw het
grootste aantal zetels in landelijke parlementsverkiezingen in
oktober 2016. Marokko hield zijn eerste rechtstreekse
verkiezingen voor regionale raden ooit, een van de
hervormingen die in de grondwet van 2011 waren opgenomen.
De PJD won opnieuw het grootste aantal zetels in landelijke
parlementsverkiezingen in oktober 2016. Marokko hield zijn
eerste rechtstreekse verkiezingen voor regionale raden ooit, een
van de hervormingen die in de grondwet van 2011 waren
opgenomen. De PJD won opnieuw het grootste aantal zetels in
landelijke parlementsverkiezingen in oktober 2016.



Geografie van Marokko

Waar op de wereld is Marokko? De
locatie van dit land is Noord-Afrika, grenzend aan de Noord-
Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tussen Algerije en
de Westelijke Sahara. Het totale gebied van Marokko is
446,550 km2, waarvan 446,300 km2 land is. Dus dit is een vrij
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: bergachtige noordkust (Rifgebergte) en
binnenland (Atlas Bergen) begrensd door grote plateaus met
intermontane valleien, en vruchtbare kustvlakten. Het laagste
punt van Marokko is Sebkha Tah -59 m, het hoogste punt
Jebel Toubkal 4.165 m. En het klimaat is Middellandse Zee,
steeds extremer in de interio.

Inwoners van Marokko
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Marokko

wonen. Het nummer is: 33,986,655 (7/2017 schatting). Er
wonen dus vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Arab-Berber
99%, andere 1%. Wat zijn de talen in Marokko? Arabisch
(officieel), Berber-talen (Tamazight (officieel), Tachelhit, Tarifit),
Frans (vaak de taal van het bedrijfsleven, overheid en
diplomatie). En de religies: Moslim 99% (officieel, vrijwel alle



soennieten,. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 29.3 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 77.1
jaar. Waar wonen de mensen in Marokko? Hier: de hoogste
bevolkingsdichtheid wordt aangetroffen langs de Atlantische en
mediterrane kusten, een aantal dichtbevolkte agglomeraties
worden gevonden verspreid door het Atlasgebergte. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Marokko zijn: 3,515
miljoen Casablanca, Rabat (kapitaal) 1,967 miljoen, Fes 1,172
miljoen, Marrakech 1,134 miljoen, Tanger 982.000 (2015).

Overheid en economie van Marokko
De hoofdstad van Marokko is Rabat en het overheidstype

parlementaire constitutionele monarchie. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 11 regio's (erkend); Beni
Mellal-Khenifra, Casablanca-Settat, Draa-Tafilalet, Fes-
Meknes, Guelmim-Oued Noun, Laayoune-Sakia al Hamra,
Oriental, Marrakech-Safi, Rabat-Sale-Kenitra, Souss-Massa,
Tanger-Tetouan-Al Hoceima. Met betrekking tot de economie
van Marokko zijn belangrijke industriële producten auto-
onderdelen, fosfaat mijnbouw en verwerking, ruimtevaart,
voedselverwerking, lederwaren, textiel, bouw, energie,
toerisme. Belangrijke landbouwproducten zijn Gerst, tarwe,
citrusvruchten, druiven, groenten, olijven; vee; wijn. De
belangrijkste exportgoederen zijn kleding en textiel, auto's,
elektrische componenten, anorganische chemicaliën, transistors,
ruwe mineralen, meststoffen ( inclusief fosfaten),
aardolieproducten, citrusvruchten, groenten, vis en de



belangrijkste exportpartners zijn Spanje 23,4%, Frankrijk
21,1%, Italië 4,6% (2016). De belangrijkste importgoederen
zijn ruwe aardolie, textiel, telecommunicatieapparatuur, tarwe,
gas en elektriciteit, transistoren, kunststoffen en de belangrijkste
importpartners zijn Spanje 15,7%, Frankrijk 13,2%, China
9,1%, VS 6,4%, Duitsland 5,9 %, Italië 5,4%, Turkije 4,4%
(2016). Hoe rijk is Marokko en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $8,600 (2017 schatting). Dit is een vrij laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 15% (2007 schatting).

Kaart van Marokko
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Mozambique

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Mozambique. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Mozambique.
Maar laten we beginnen met de vlag van Mozambique hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Mozambique - Overzicht:
Wat moet je weten over Mozambique? Laten we beginnen

met dit: Bijna vijf eeuwen als een Portugese kolonie eindigde in
1975 met onafhankelijkheid. Grootschalige emigratie,
economische afhankelijkheid van Zuid-Afrika, een ernstige
droogte en een langdurige burgeroorlog belemmerden de
ontwikkeling van het land tot halverwege de jaren negentig. Het
regeringsfront voor de bevrijding van Mozambique (Frelimo)
verliet formeel het marxisme in 1989 en een nieuwe grondwet
voorzag het volgende jaar in meerpartijenverkiezingen en een
vrije markteconomie. Een VN-onderhandeld vredesakkoord
tussen Frelimo en de rebellen van Mozambique National
Resistance (Renamo) beëindigde de gevechten in 1992. In
2004 onderging Mozambique een delicate overgang toen
Joaquim Chissano na 18 jaar kantoor aftrad. Zijn gekozen
opvolger, Armando Guebuza, diende twee termijnen en
verkreeg vervolgens de uitvoerende macht aan Filipe Nyusi in
2014.

Geografie van Mozambique



Waar op de wereld is Mozambique?
De locatie van dit land is Zuidoost-Afrika, grenzend aan het
Kanaal van Mozambique, tussen Zuid-Afrika en Tanzania. Het
totale gebied van Mozambique is 799,380 km2, waarvan
786,380 km2 land is. Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen
we het terrein van het land beschrijven? Op deze manier:
voornamelijk kustvlakte, hoogland in het centrum, hoogvlakten
in het noordwesten, bergen in het westen. Het laagste punt van
Mozambique is Indische Oceaan 0 m, het hoogste punt Monte
Binga 2.436 m. En het klimaat is tropisch tot subtropisch.

Inwoners van Mozambique
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Mozambique

wonen. Het nummer is: 26,573,706. Er wonen dus vrij veel
mensen hier. Wie woont hier? Afrikaanse 99,6% (Makhuwa,
Tsonga, Lomwe, Sena en anderen), Europeanen 0,06%, Euro-
Afrikanen 0,2%, Indianen 0,08%. Wat zijn de talen in
Mozambique? Emakhuwa 25,3%, Portugees (officieel) 10,7%,
Xichangana 10,3%, Cisena 7,5%, Elomwe 7 %, Echuwabo
5,1%, andere Mozambikaanse talen 30,1%, andere 0,3%, niet
gespecificeerd 3,7% (2007 est.). En de religies: Rooms-
katholiek 28,4%, moslim 17,9%, zionistische christen 15,5%,



protestant 12,2% (inclusief pinkster 10,9% en anglicaan 1,3%
), overig 6,7%, geen 18,7%, niet-gespecificeerd 0,7% (2007
est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 17.2 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 53.7
jaar. Waar wonen de mensen in Mozambique? Hier: drie grote
populaties clusters zijn te vinden langs de zuidkust tussen
Maputo en Inhambane, in het centrale gebied tussen Beira en
Chimoio langs de Zambezi-rivier, en in en rond de noordelijke
steden Nampula, Cidade de Nacala en Pemba; het
noordwesten en zuidwesten zijn de dunst bevolkte gebieden.
De belangrijkste stedelijke gebieden van Mozambique zijn:
Maputo (hoofdstad) 1.187 miljoen; Matola 937.000 (2015).

Overheid en economie van Mozambique
De hoofdstad van Mozambique is Maputo en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 10 provincies (provincias,
enkelvoud - provincia), 1 stad (cidade); Cabo Delgado, Gaza,
Inhambane, Manica, Maputo, Cidade de Maputo, Nampula,
Niassa, Sofala, Tete, Zambezia. Met betrekking tot de
economie van Mozambique zijn belangrijke industriële
producten aluminium, aardolieproducten, chemicaliën
(kunstmest, zeep, verven), textiel, cement, glas, asbest, tabak,
voedsel, dranken. Belangrijke landbouwproducten zijn Katoen,
cashewnoten, suikerriet, thee, cassave (maniok, tapioca), maïs,
kokosnoten, sisal, citrus en tropisch fruit, aardappelen,
zonnebloemen; rundvlees, gevogelte. De belangrijkste



exportgoederen zijn aluminium, garnalen, cashewnoten, katoen,
suiker, citrus, hout ; bulk elektriciteit en de belangrijkste
exportpartners zijn Nederland 30,8%, India 15,2%, Zuid-
Afrika 14,6% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
machines en uitrusting, voertuigen, brandstof, chemicaliën,
metaalproducten, levensmiddelen, textiel en de belangrijkste
importpartners zijn Zuid-Afrika 36,6%, China 10,9%,
Nederland 7,8%, Bahrein 5,2%, Frankrijk 4,2%, Portugal
4,2%, VAE 4,1% (2016). Hoe rijk is Mozambique en hoe rijk
zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP
per hoofd van de bevolking (PPP): $1,300 (2017 schatting).
Dit is een zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit
bruto binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw
wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten van
lokale goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 46.1% (2015 schatting).

Kaart van Mozambique
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Namibië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Namibië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Namibië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Namibië hier:
 

Namibië - Overzicht:
Wat moet je weten over Namibië? Laten we beginnen met

dit: Zuid-Afrika bezet de Duitse kolonie Zuidwest-Afrika tijdens
de Eerste Wereldoorlog en beheerde het als een mandaat tot na
de Tweede Wereldoorlog, toen het het gebied annexeerde. In
1966 lanceerde de Marxistische guerrillagroep van de
Zuidwest-Afrikaanse Volksorganisatie (Swapo) een
onafhankelijkheidsoorlog voor het gebied dat Namibië werd,
maar pas in 1988 stemde Zuid-Afrika ermee in zijn bestuur te
beëindigen in overeenstemming met een VN-vredesplan voor
de hele regio. Namibië wordt geregeerd door Swapo sinds het
land in 1990 onafhankelijk werd, hoewel de partij veel van zijn
marxistische ideologie heeft laten vallen. Premier Hage Geingob
werd in 2014 tot president verkozen in een
aardverschuivingsoverwinning, ter vervanging van Hifikepunye
Pohamba die aftrad na twee termijnen te hebben vervuld.

Geografie van Namibië



Waar op de wereld is Namibië? De
locatie van dit land is Zuidelijk Afrika, grenzend aan de Zuid-
Atlantische Oceaan, tussen Angola en Zuid-Afrika. Het totale
gebied van Namibië is 824,292 km2, waarvan 823,290 km2

land is. Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein
van het land beschrijven? Op deze manier: meestal hoogvlakte;
Namib woestijn langs kust; Kalahari-woestijn in het oosten. Het
laagste punt van Namibië is Atlantische Oceaan 0 m, het
hoogste punt Konigstein op Brandberg 2.573 m. En het klimaat
is woestijn; heet, droog; regenval schaars en grillig.

Inwoners van Namibië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Namibië wonen.

Het nummer is: 2,484,780. Dit is dus geen erg grote populatie.
Wie woont hier? zwart 87,5%, wit 6%, gemengd 6,5%. Wat
zijn de talen in Namibië? Oshivambo-talen 48,9%, Nama /
Damara 11,3%, Afrikaans 10,4% (gemeenschappelijke taal van
het grootste deel van de bevolking en ongeveer 60% van de
blanke bevolking), Otjiherero-talen 8,6%, Kavango-talen
8,5%, Caprivi-talen 4,8%, Engels (officieel ) 3,4%, andere
Afrikaanse talen 2,3%, andere 1,7%. En de religies: christelijk
80% tot 90% (minstens 50% lutheraan), inheemse overtuigingen



10% tot 20%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 21.2 jaar.
We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus
de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is
jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit:
64 jaar. Waar wonen de mensen in Namibië? Hier:
Bevolkingsdichtheid is erg laag, met de grootste clustering
gevonden in het extreme noord-centrale gebied langs de grens
met Angola. De belangrijkste stedelijke gebieden van Namibië
zijn: Windhoek (hoofdstad) 368.000 (2015).

Overheid en economie van Namibië
De hoofdstad van Namibië is Windhoek en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 14 regio's; Erongo,
Hardap, // Karas, Kavango East, Kavango West, Khomas,
Kunene, Ohangwena, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto,
Otjozondjupa, Zambezi; opmerking - de regio Karas werd
hernoemd tot // Karas in september 2013 met de alveolaire
laterale klik van de Khoekhoegowab-taal. Met betrekking tot
de economie van Namibië zijn belangrijke industriële producten
vleesverwerking, visverwerking, zuivelproducten, pasta,
dranken; mijnbouw (diamanten, lood, zink, tin, zilver, wolfraam,
uranium, koper). Belangrijke landbouwproducten zijn gierst,
sorghum, pinda's, druiven; vee; vissen. De belangrijkste
exportgoederen zijn diamanten, koper, goud, zink, lood,
uranium; vee, witte vis en weekdieren en de belangrijkste
exportpartners zijn Zwitserland 20%, Zuid-Afrika 17,1%,
Botswana 15%, Zambia 6,7%, Spanje 4,6%, Italië 4,2%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn



voedingsmiddelen; aardolieproducten en brandstof, machines en
uitrusting, chemicaliën en de belangrijkste importpartners zijn
Zuid-Afrika 57,1%, Botswana 6,8%, Zambia 4,1% (2016).
Hoe rijk is Namibië en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $11,500 (2017 schatting). Dit is best goed. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
28.7% (2010 schatting).

Kaart van Namibië
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Nauru

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Nauru. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Nauru. Maar
laten we beginnen met de vlag van Nauru hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Nauru - Overzicht:
Wat moet je weten over Nauru? Laten we beginnen met dit:

De precieze oorsprong van de Nauruanen is onduidelijk omdat
hun taal niet lijkt op een andere in de Stille Oceaan. Duitsland
annexeerde het eiland in 1888. Een Duits-Brits consortium
begon aan het begin van de 20e eeuw met het ontginnen van
fosfaatafzettingen op het eiland. Australische troepen bezetten
Nauru in de Eerste Wereldoorlog; het werd vervolgens een
Volkenbond-mandaat. Na de Tweede Wereldoorlog - en een
wrede bezetting door Japan - werd Nauru een VN-trustgebied.
Het bereikte onafhankelijkheid in 1968 en sloot zich aan bij de
VN in 1999 als 's werelds kleinste onafhankelijke republiek.

Geografie van Nauru

Waar op de wereld is Nauru? De
locatie van dit land is Oceanië, eiland in de Stille Zuidzee, ten
zuiden van de Marshalleilanden. Het totale gebied van Nauru is
21 km2, waarvan 21 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land.
Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: zandstrand stijgt tot vruchtbare ring rond verhoogde
koraalriffen met fosfaatplateau in cente. Het laagste punt van
Nauru is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt Command Ridge
70 m. En het klimaat is tropisch met een moessonachtig



patroon; regenseizoen (november tot februari).

Inwoners van Nauru
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Nauru wonen.

Het nummer is: 11,359 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Nauruan 58%, andere
Pacific Islander 26%, Chinese 8%, Europese 8%. Wat zijn de
talen in Nauru? Nauruan 93% (officieel, een duidelijke taal voor
de Stille Oceaan), Engels 2% (algemeen begrepen, gesproken
en gebruikt voor de meeste overheids- en commerciële
doeleinden), andere 5% (inclusief I-Kiribati 2% en Chinees
2%). En de religies: Protestant 60,4% (inclusief Nauru
Congregational 35,7%, Assembly of God 13%, Nauru
Independent Church 9,5%, Baptist 1,5% en Seventh Day
Adventist 0,7%), rooms-katholiek 33%, andere 3,7%, geen
1,8%, niet-gespecificeerd 1,1% (2011 est .). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 26.4 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 67.4 jaar. Waar
wonen de mensen in Nauru? Hier: Uitgebreide fosfaatwinning
maakte ongeveer 90% van het eiland ongeschikt voor
landbouw; de meeste mensen wonen in de vruchtbare
kustgebieden, vooral langs de zuidwestkust. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Nauru zijn: dit is onbekend.

Overheid en economie van Nauru
De hoofdstad van Nauru is "Nauru Bwiema" (Lied van

Nauru) en het overheidstype parlementaire republiek. Laten we



eens kijken naar de administratieve afdelingen - 14 districten;
Aiwo, Anabar, Anetan, Anibare, Baitsi, Boe, Buada,
Denigomodu, Ewa, Ijuw, Meneng, Nibok, Uaboe, Yaren. Met
betrekking tot de economie van Nauru zijn belangrijke
industriële producten , offshore banking, kokosproducten.
Belangrijke landbouwproducten zijn
kokosnotenfosfaatontginning. De belangrijkste exportgoederen
zijn fosfaten en de belangrijkste exportpartners zijn Nigeria
45,5%, Australië 13,7%, Japan 13%, Zuid-Korea 11,1%, NZ
8,7% (2016 ). De belangrijkste importgoederen zijn voedsel,
brandstof, fabrieken, bouwmaterialen, machines en de
belangrijkste importpartners zijn Australië 71,9%, Fiji 8,1%,
Japan 4,4% (2016). Hoe rijk is Nauru en hoe rijk zijn mensen
in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd
van de bevolking (PPP): $12,200 (2017 schatting). Dit is best
goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Nauru
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Nepal

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Nepal. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Nepal. Maar
laten we beginnen met de vlag van Nepal hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Nepal - Overzicht:
Wat moet je weten over Nepal? Laten we beginnen met dit:

Tijdens de late 18e-vroege 19e eeuw, verenigde het
vorstendom Gorkha veel van de andere vorstendommen en
staten van de sub-Himalaya regio tot een Nepalees koninkrijk.
Nepal behield zijn onafhankelijkheid na de Anglo-Nepalese
oorlog van 1814-16 en het daaropvolgende vredesverdrag
legde de basis voor twee eeuwen van vriendschappelijke
betrekkingen tussen Groot-Brittannië en Nepal. (De Brigade
van Gurkhas blijft tot op de dag van vandaag in het Britse leger
dienen.) In 1951 beëindigde de Nepalees-monarch het
eeuwenoude systeem van heerschappij door erfelijke premières
en stelde een kabinetsysteem in dat politieke partijen in de
regering bracht. Die regeling duurde tot 1960, toen politieke
partijen opnieuw werden verboden, maar in 1990 werd hersteld
met de oprichting van een meerpartijendemocratie in het kader
van een constitutionele monarchie. Een opstand onder leiding
van maoïsten brak uit in 1996. De daaropvolgende 10-jarige
burgeroorlog tussen Maoïstische en regeringstroepen was
getuige van de ontbinding van het kabinet en het parlement en
de hernieuwde aanname van absolute macht door de koning in
2002. Een vredesakkoord in 2006 leidde tot de afkondiging
van een interim-grondwet in 2007. Na een verkiezing van de
nationale constituerende vergadering (CA) in 2008, verklaarde
de nieuw gevormde CA Nepal een federale democratische



republiek, schafte de monarchie af en koos de eerste president
van het land. Nadat de CA er niet in was geslaagd een
grondwet op te stellen tegen een door het Supreme Court
vastgestelde deadline van mei 2012, ontbond toen premier
Baburam Bhattarai de CA. Maandenlange onderhandelingen
volgden tot maart 2013 toen de grote politieke partijen
overeenkwamen om een interimregering te creëren onder leiding
van de toenmalige opperrechter Khil Raj Regmi met een
mandaat om verkiezingen te houden voor een nieuwe CA.
Verkiezingen werden gehouden in november 2013, waarbij het
Nepalees Congres het grootste aandeel zetels in de CA won en
in februari 2014 een coalitieregering vormde met de tweede
plaats de Communistische Partij van de Nepal-Verenigde
Marxistisch-Leninistische en met Nepalees Congres President
Sushil Koirala als premier. De nieuwe grondwet van Nepal trad
in september 2015 in werking, waarna de CA het parlement
werd. Khagda Prasad Sharma OLI was de eerste post-
grondwetse premier van oktober 2015 - augustus 2016, toen
een nieuwe coalitie onder leiding van maoïstische leider Pushpa
Kamal Dahal (ook bekend als "Prachanda") het premierschap
overnam. De grondwet voorzag in een overgangsperiode
waarin drie reeksen verkiezingen - lokaal, provinciaal en
nationaal - moesten plaatsvinden. De eerste lokale verkiezingen
in 20 jaar vonden plaats in drie fasen tussen mei en september
2017, terwijl de federale en federale verkiezingen in twee fasen
in november en december 2017 plaatsvonden.

Geografie van Nepal



Waar op de wereld is Nepal? De
locatie van dit land is Zuid-Azië, tussen China en India. Het
totale gebied van Nepal is 147,181 km2, waarvan 143,351
km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: Tarai of
vlakke riviervlakte van de Ganges in het zuiden; centrale
heuvellandschap met ruige Himalaya in het noorden. Het laagste
punt van Nepal is Kanchan Kalan 70 m, het hoogste punt
Mount Everest 8.848 m (hoogste top in Azië en het hoogste
punt op aarde boven zeeniveau). En het klimaat is varieert van
koele zomers en strenge winters in noordelijke tot subtropische
zomers en zachte winters in zuid.

Inwoners van Nepal
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Nepal wonen.

Het nummer is: 29,384,297 (7/2017 schatting). Er wonen dus
vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Chhettri 16,6%,
Brahman-Hill 12,2%, Magar 7,1%, Tharu 6,6%, Tamang
5,8%, Newar 5%, Kami 4,8%, Muslim 4,4%, Yadav 4%, Rai
2,3%, Gurung 2%, Damai / Dholii 1,8 %, Thakuri 1,6%, Limbu
1,5%, Sarki 1,4%, Teli 1,4%, Chamar / Harijan / Ram 1,3%,
Koiri / Kushwaha 1,2%, andere 19%. Wat zijn de talen in
Nepal? Nepali (officieel) 44,6%, Maithali 11,7%, Bhojpuri 6%,



Tharu 5,8%, Tamang 5,1%, Newar 3,2%, Magar 3%, Bajjika
3%, Urdu 2,6%, Avadhi 1,9%, Limbu 1,3%, Gurung 1,2%,
andere 10,4%, niet-gespecificeerd 0,2%. En de religies: Hindu
81,3%, boeddhistisch 9% , Moslim 4,4%, Kirant 3,1%,
christen 1,4%, andere 0,5%, niet-gespecificeerd 0,2% (2011
est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 24.1 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 71 jaar.
Waar wonen de mensen in Nepal? Hier: grootste deel van de
bevolking is vrijwel gelijk verdeeld tussen een concentratie in de
meest zuidelijke vlaktes van de Tarai-regio en het centrale
heuvelachtige gebied; de totale dichtheid is vrij laag. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Nepal zijn: Kathmandu
(hoofdstad) 1.183 miljoen (2015).

Overheid en economie van Nepal
De hoofdstad van Nepal is Kathmandu en het

overheidstype federale parlementaire republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 14 zones (anchal,
singular en plural); Bagmati, Bheri, Dhawalagiri, Gandaki,
Janakpur, Karnali, Kosi, Lumbini, Mahakali, Mechi, Narayani,
Rapti, Sagarmatha, Seti. Met betrekking tot de economie van
Nepal zijn belangrijke industriële producten toerisme, tapijten,
textiel; kleine rijst-, jute-, suiker- en oliezaadmolens; productie
van sigaretten, cement en bakstenen. Belangrijke
landbouwproducten zijn Pulsen, rijst, maïs, tarwe, suikerriet,
jute, wortelgewassen; melk, waterbuffel vlees. De belangrijkste
exportgoederen zijn kleding, pulsen, tapijten, textiel, sap,



juteartikelen en de belangrijkste exportpartners zijn India
56,6%, VS 11,5%, Turkije 4% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn aardolieproducten, machines en uitrusting,
goud, elektrische goederen, medicijnen en de belangrijkste
importpartners zijn India 70,1%, China 10,3% (2016). Hoe rijk
is Nepal en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$2,700 (2017 schatting). Dit is een zeer laag aantal. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
25.2% (2011 schatting).

Kaart van Nepal
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Nederland

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Nederland. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Nederland. Maar
laten we beginnen met de vlag van Nederland hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Nederland - Overzicht:
Wat moet je weten over Nederland? Laten we beginnen

met dit: De Nederlandse Verenigde Provinciën verklaarden zich
in 1579 onafhankelijk van Spanje; tijdens de 17e eeuw werden
ze een toonaangevende zeevarende en commerciële macht, met
nederzettingen en koloniën over de hele wereld. Na een 20-
jarige Franse bezetting, werd in 1815 een Koninkrijk der
Nederlanden opgericht. In 1830 scheidde België zich af en
vormde een afzonderlijk koninkrijk. Nederland bleef neutraal in
de Eerste Wereldoorlog, maar leed aan de Duitse invasie en
bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Een moderne,
geïndustrialiseerde natie, Nederland is ook een grote exporteur
van landbouwproducten. Het land was stichtend lid van de
NAVO en de EEG (nu de EU) en nam deel aan de invoering
van de euro in 1999. In oktober 2010 werden de voormalige
Nederlandse Antillen ontbonden en de drie kleinste eilanden -
Bonaire, Sint Eustatius, en Saba - werden speciale gemeenten
in de Nederlandse bestuursstructuur. De grotere eilanden Sint
Maarten en Curaçao waren lid van Nederland en Aruba als
constituerende landen die het Koninkrijk der Nederlanden
vormen.

Geografie van Nederland



Waar op de wereld is Nederland?
De locatie van dit land is West-Europa, grenzend aan de
Noordzee, tussen België en Duitsland. Het totale gebied van
Nederland is 41,543 km2, waarvan 33,893 km2 land is. Dit is
dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: meestal kustvlakland en
droogmakerij (polders); enkele heuvels in het zuidoosten. Het
laagste punt van Nederland is Zuidplaspolder -7 m, het hoogste
punt Mount Scenery 862 m (op het eiland Saba in het Caribisch
gebied, nu beschouwd als een integraal onderdeel van
Nederland na de ontbinding van de Nederlandse Antillen). En
het klimaat is gematigd; marine; koele zomers en milde winters,.

Inwoners van Nederland
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Nederland

wonen. Het nummer is: 17,084,719 (7/2017 schatting). Dit is
dus geen erg grote populatie. Wie woont hier? Nederlandse
77,4%, EU 6,2%, Turks 2,3%, Marokkaanse 2,3%,
Indonesische 2,1%, Surinaamse 2%, andere 7,7% (2017 est.).
Wat zijn de talen in Nederland? Nederlandse (officiële). En de
religies: rooms-katholieke 23,7%, protestant 15,5% (inclusief



Nederlands hervormde 6,5%, protestantse kerk van Nederland
5,7%, calvinistische 3,3%), islam 4,9%, andere 5,7% (inclusief
Hindu, Boeddhistisch, Joods), geen 50,1% (2015 est.). Hoe
oud zijn de mensen gemiddeld? 42.6 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 81.4 jaar. Waar
wonen de mensen in Nederland? Hier: een gebied dat bekend
staat als de Randstad, verankerd door de steden Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht, is de meest dichtbevolkte
regio; het noorden heeft de neiging minder dicht te zijn, hoewel
er in het hele land forse gemeenschappen te vinden zijn,. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Nederland zijn:
Amsterdam (hoofdstad) 1.091 miljoen; Rotterdam 993.000;
Den Haag (zetel van de regering) 650.000 (2015).

Overheid en economie van Nederland
De hoofdstad van Nederland is Amsterdam; note - Den

Haag is de zetel van de regering en het overheidstype
parlementaire constitutionele monarchie; deel van het
Koninkrijk der Nederlanden. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 12 provincies (provincies,
enkelvoud - provincie); Drenthe, Flevoland, Fryslan (Friesland),
Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant (Noord-
Brabant), Noord-Holland (Noord-Holland), Overijssel,
Utrecht, Zeeland (Zeeland), Zuid-Holland (Zuid-Holland). Met
betrekking tot de economie van Nederland zijn belangrijke
industriële producten agroindustrieën, metaal- en technische
producten, elektrische machines en uitrusting, chemicaliën,



aardolie, bouw, micro-elektronica, visserij. Belangrijke
landbouwproducten zijn groenten, siergewassen,
zuivelproducten, pluimvee en dierlijke producten;
voortplantingsmateriaal. De belangrijkste exportgoederen zijn
machines en transportmiddelen, chemicaliën, minerale
brandstoffen; voedingsmiddelen en dieren, industrieproducten
en de belangrijkste exportpartners zijn Duitsland 24,1%, België
10,7%, VK 9,4%, Frankrijk 8,8%, Italië 4,2% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines en
transportmiddelen, chemicaliën, brandstoffen, levensmiddelen,
kleding en de belangrijkste importpartners zijn Duitsland
15,3%, China 14,1%, België 8,4 %, VS 7,9%, VK 5,3%,
Rusland 4,1% (2016). Hoe rijk is Nederland en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $53,600 (2017 schatting). Dit
betekent dat de mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
8.8% (2015 schatting).

Kaart van Nederland
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Nieuw-Caledonië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Nieuw-Caledonië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken,
een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Nieuw-
Caledonië. Maar laten we beginnen met de vlag van Nieuw-
Caledonië hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Nieuw-Caledonië - Overzicht:
Wat moet je weten over Nieuw-Caledonië? Laten we

beginnen met dit: Het eiland, dat in de eerste helft van de 19e
eeuw door Groot-Brittannië en Frankrijk werd ingenomen,
werd in 1853 een Frans bezit. Het diende als een strafkolonie
gedurende vier decennia na 1864. De roep om
onafhankelijkheid gedurende de jaren tachtig en het begin van
de jaren negentig eindigde in Noumea in 1998 Accord, dat in
de afgelopen 20 jaar een toenemende hoeveelheid regerende
verantwoordelijkheid heeft overgedragen van Frankrijk naar
Nieuw-Caledonië. De overeenkomst verplicht Frankrijk ook
tot het houden van een referendum tegen november 2018 om te
beslissen of Nieuw-Caledonië volledige soevereiniteit en
onafhankelijkheid zou moeten aannemen.

Geografie van Nieuw-Caledonië

Waar op de wereld is Nieuw-
Caledonië? De locatie van dit land is Oceanië, eilanden in de
Zuid-Pacifische Oceaan, ten oosten van Australië. Het totale
gebied van Nieuw-Caledonië is 18,575 km2, waarvan 18,275
km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: kustvlaktes



met bergen aan de binnenzijde. Het laagste punt van Nieuw-
Caledonië is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt Mont Panie
1.628 m. En het klimaat is tropisch; gemodificeerd door
zuidoost passaatwinden; warme, vochtige.

Inwoners van Nieuw-Caledonië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Nieuw-

Caledonië wonen. Het nummer is: 279,070 (7/2017 schatting).
Dus niet zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Kanak
40,3%, Europese 29,2%, Wallisian, Futunian 8,7%, Tahitian
2%, Indonesian 1,6%, Vietnamese 1%, Ni-Vanuatu 0,9%,
andere 16,2% (2009 est.). Wat zijn de talen in Nieuw-
Caledonië? French (officiële), 33 Melanesian -Polynesische
dialecten. En de religies: Rooms-katholiek 60%, protestant
30%, andere 10%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 32
jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is
- dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft
is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)?
Dit: 77.9 jaar. Waar wonen de mensen in Nieuw-Caledonië?
Hier: grootste deel van de bevolking leeft in het zuidelijke deel
van het hoofdeiland, in en rond de hoofdstad Noumea. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Nieuw-Caledonië zijn:
Noumea (hoofdstad) 181.000 (2014).

Overheid en economie van Nieuw-Caledonië
De hoofdstad van Nieuw-Caledonië is Noumea en het

overheidstype parlementaire democratie (territoriaal congres);
een overzeese collectiviteit van Frankrijk. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 3 provincies; Provincie Iles



(Eilanden Provincie), Provincie Noord (Provincie Noord), en
Provincie Sud (Provincie Zuid). Met betrekking tot de
economie van Nieuw-Caledonië zijn belangrijke industriële
producten nikkel mijnbouw en het smelten van. Belangrijke
landbouwproducten zijn groenten; rundvlees, wild, andere
dierlijke producten; vis. De belangrijkste exportgoederen zijn
ferronickels, nikkel-erts, vis en de belangrijkste exportpartners
zijn China 30,4%, Japan 15,7%, Zuid-Korea 14,7%, Frankrijk
5%, België 4,5% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
machines en uitrusting, brandstoffen, chemicaliën,
levensmiddelen en de belangrijkste importpartners zijn Frankrijk
25,1%, Singapore 10,1%, China 9,8%, Australië 6,2%,
Maleisië 5,9%, Zuid-Korea 5,8%, NZ 4,6%, VS 4,3%
(2016). Hoe rijk is Nieuw-Caledonië en hoe rijk zijn mensen in
dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van
de bevolking (PPP): $31,100 (2015 schatting). Dit betekent dat
de levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 17% (2008).

Kaart van Nieuw-Caledonië
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Nieuw-Zeeland

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Nieuw-Zeeland. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Nieuw-Zeeland.
Maar laten we beginnen met de vlag van Nieuw-Zeeland hier:
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Nieuw-Zeeland - Overzicht:
Wat moet je weten over Nieuw-Zeeland? Laten we

beginnen met dit: De Polynesische Maori bereikte Nieuw-
Zeeland in ongeveer 800 na Christus. In 1840 sloten hun leiders
een complot met Groot-Brittannië, het Verdrag van Waitangi,
waarin zij de soevereiniteit aan Koningin Victoria overdroegen
met behoud van territoriale rechten. Datzelfde jaar begonnen de
Britten aan de eerste georganiseerde koloniale nederzetting. Een
reeks landoorlogen tussen 1843 en 1872 eindigde met de
nederlaag van de inheemse volkeren. De Britse kolonie Nieuw
Zeeland werd in 1907 een onafhankelijke heerschappij en
steunde het Verenigd Koninkrijk militair in beide
wereldoorlogen. De volledige deelname van Nieuw-Zeeland
aan een aantal defensie allianties is in de jaren tachtig vervallen.
De afgelopen jaren heeft de regering getracht de aloude grieven
van Maori aan te pakken.

Geografie van Nieuw-Zeeland

Waar op de wereld is Nieuw-
Zeeland? De locatie van dit land is Oceanië, eilanden in de
Zuid-Pacifische Oceaan, ten zuidoosten van Australië. Het
totale gebied van Nieuw-Zeeland is 268,838 km2, waarvan
264,537 km2 land is. Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen



we het terrein van het land beschrijven? Op deze manier:
overwegend bergachtig met grote kustvlaktes. Het laagste punt
van Nieuw-Zeeland is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt
Aoraki-Mount Cook 3.724 m. En het klimaat is gematigd met
scherpe regionale contrasten.

Inwoners van Nieuw-Zeeland
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Nieuw-Zeeland

wonen. Het nummer is: 4,510,327 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Europese 71,2%,
Maori 14,1%, Aziatische 11,3%, Pacific-volkeren 7,6%,
Midden-Oosters, Latijns-Amerikaans, Afrikaanse 1,1%,
andere 1,6%, niet vermeld of niet geïdentificeerd 5,4%. Wat zijn
de talen in Nieuw-Zeeland? Engels (de facto officieel) 89,8%,
Maori (de jure official) 3,5%, Samoan 2%, Hindi 1,6%, Frans
1,2%, Noord-Chinees 1,2%, Yue 1%, andere of niet vermeld
20,5%, Nieuw-Zeelandse gebarentaal (de jure official). En de
religies: christen 44,3% (katholiek 11,6%, anglicaans 10,8%,
presbyteriaan en congregationeel 7,8%, methodisten, 2,4%,
pinkster 1,8%, andere 9,9%), hindoe 2,1%, boeddhist 1,4%,
Maori christen 1,3%, Islam 1,1%, andere religie 1,4% (inclusief
Jodendom, Spiritualisme en New Age-religies, Baha'i,
Aziatische religies anders dan Boeddhisme), geen religie 38,5%,
niet vermeld of ongeïdentificeerd 8,2%, had bezwaar tegen
4,1%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 37.9 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 81.3



jaar. Waar wonen de mensen in Nieuw-Zeeland? Hier: dan
driekwart van de Nieuw-Zeelanders, waaronder de inheemse
Maori, wonen op het Noordereiland, voornamelijk in stedelijke
gebieden. De belangrijkste stedelijke gebieden van Nieuw-
Zeeland zijn: Auckland 1.344 miljoen; Wellington (hoofdstad)
383.000 (2015).

Overheid en economie van Nieuw-Zeeland
De hoofdstad van Nieuw-Zeeland is Wellington en het

overheidstype Parlementaire democratie (Nieuw-Zeelandse
parlement) onder een constitutionele monarchie; een
Commonwealth rijk. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 16 regio's en 1 grondgebied;
Auckland, Bay of Plenty, Canterbury, Chatham-eilanden,
Gisborne, Hawke's Bay, Manawatu-Wanganui, Marlborough,
Nelson, Northland, Otago, Southland, Taranaki, Tasman,
Waikato, Wellington, Westkust. Met betrekking tot de
economie van Nieuw-Zeeland zijn belangrijke industriële
producten landbouw, bosbouw, visserij, boomstammen en
houtwaren, productie, mijnbouw, bouw, financiële diensten,
vastgoeddiensten, toerisme. Belangrijke landbouwproducten
zijn Zuivelproducten, schapen, rundvlees, gevogelte, fruit,
groenten, wijn, zeevruchten, tarwe en gerst. De belangrijkste
exportgoederen zijn zuivelproducten, vlees en eetbare
slachtafvallen, boomstammen en houtwaren, fruit, ruwe olie,
wijn en de belangrijkste exportpartners zijn China 19,4%,
Australië 17,1%, VS 10,9%, Japan 6,2% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn aardolie en producten,
mechanische machines, voertuigen en onderdelen, elektrische



machines, textiel en de belangrijkste importpartners zijn China
19,9%, Australië 12,6%, VS 11,3%, Japan 7,1%, Duitsland
4,8%, Thailand 4,5%, Zuid-Korea 4,2% (2016). Hoe rijk is
Nieuw-Zeeland en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $38,500 (2017 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Nieuw-Zeeland
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Nicaragua

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Nicaragua. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
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overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Nicaragua. Maar
laten we beginnen met de vlag van Nicaragua hier:
 

Nicaragua - Overzicht:
Wat moet je weten over Nicaragua? Laten we beginnen met

dit: De Pacifische kust van Nicaragua was in het begin van de
16e eeuw gevestigd als een Spaanse kolonie uit Panama. De
onafhankelijkheid van Spanje werd uitgeroepen in 1821 en het
land werd een onafhankelijke republiek in 1838. Groot-
Brittannië bezet de Caribische kust in de eerste helft van de 19e
eeuw, maar gaf geleidelijk de controle over de regio in de
daaropvolgende decennia. Gewelddadige tegenstand tegen
regeringsmanipulatie en -corruptie verspreidde zich in 1978
naar alle klassen en resulteerde in een kortstondige
burgeroorlog die de marxistische Sandinista-guerrilla's onder
leiding van Daniel Ortega Saavedra in 1979 aan de macht
bracht. Nicaraguaanse hulp aan linkse rebellen in El Salvador
bracht de VS ertoe sponsor anti-Sandinista contra guerrilla's
door een groot deel van de jaren 1980. Na het verliezen van
vrije en eerlijke verkiezingen in 1990, 1996 en 2001, werd
voormalig Sandinista-president Daniel Ortega tot president
verkozen in 2006, 2011, en meest recent in 2016. Gemeenten,
regionale en nationale verkiezingen sinds 2008 zijn ontsierd
door wijdverspreide onregelmatigheden. De infrastructuur en
economie van Nicaragua - zwaar getroffen door de eerdere
burgeroorlog en door de orkaan Mitch in 1998 - worden



opnieuw opgebouwd, maar de democratische instellingen zijn
verzwakt onder het bestuur van Ortega, aangezien de president
de volledige controle over alle vier regeringsafdelingen heeft
gekregen: het presidentschap, de justitie, de Nationale
Assemblee en de Hoge Kiesraad.

Geografie van Nicaragua

Waar op de wereld is Nicaragua?
De locatie van dit land is Midden-Amerika, grenzend aan zowel
de Caribische Zee als de Noord-Pacifische Oceaan, tussen
Costa Rica en Honduras. Het totale gebied van Nicaragua is
130,370 km2, waarvan 119,990 km2 land is. Dit is dus geen
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: uitgestrekte Atlantische kustvlaktes die
oprijzen naar centrale binnenbergen; smalle Pacifische
kustvlakte onderbroken door vulkanen. Het laagste punt van
Nicaragua is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt Mogoton
2.085 m. En het klimaat is tropisch in laaglanden, koeler in de
hooglanden,.

Inwoners van Nicaragua
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Nicaragua

wonen. Het nummer is: 6,025,951 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? mestizo (gemengd
Amerindiaans en wit) 69%, wit 17%, zwart 9%, Amerindiaans



5%. Wat zijn de talen in Nicaragua? Spaans (officieel) 95,3%,
Miskito 2,2%, Mestizo van de Caribische kust 2%, andere
0,5%. En de religies: rooms-katholiek 51,6%, evangelisch 33,9
%, andere 1,5%, niet gespecificeerd 12,9%, geen 0,2% (2016
est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 25.7 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 73.5
jaar. Waar wonen de mensen in Nicaragua? Hier: de overgrote
meerderheid van de bevolking woont in de westelijke helft van
het land, met veel van de stedelijke groei gecentreerd in de
hoofdstad van Managua; kustgebieden laten ook grote
bevolkingsgroepen zien. De belangrijkste stedelijke gebieden
van Nicaragua zijn: Managua (hoofdstad) 956.000 (2015).

Overheid en economie van Nicaragua
De hoofdstad van Nicaragua is Managua en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 15 departementen
(departamentos, singular - departamento) en 2 autonome
regio's (regiones autonomistas, singular - region autonoma);
Boaco, Carazo, Chinandega, Chontales, Costa Caribe Norte,
Costa Caribe Sur, Esteli, Granada, Jinotega, Leon, Madriz,
Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Rio San Juan,
Rivas. Met betrekking tot de economie van Nicaragua zijn
belangrijke industriële producten voedselverwerking,
chemicaliën, machines en metalen producten, brei-en-geweven
kleding, petroleumraffinage en distributie, dranken, schoeisel,
hout, productie van elektrische kabelboom, mijnbouw.



Belangrijke landbouwproducten zijn Koffie, bananen, suikerriet,
rijst, maïs, tabak, katoen, sesam, soja, bonen, rundvlees,
kalfsvlees, varkensvlees, gevogelte, zuivelproducten, garnalen,
kreeften, pinda's. De belangrijkste exportgoederen zijn Koffie,
rundvlees, goud, suiker, pinda's, garnalen en kreeft, tabak,
sigaren, automobiel kabelbomen, textiel, kleding en de
belangrijkste exportpartners zijn VS 51,5%, Mexico 13,8%, El
Salvador 6%, Venezuela 5,9% (2016 ). De belangrijkste
importgoederen zijn consumptiegoederen, machines en
uitrusting, grondstoffen, aardolieproducten, en de belangrijkste
importpartners zijn VS 19,7%, China 12,9%, Mexico 9,7%,
Costa Rica 7,8%, Guatemala 6,5%, Nederlandse Antillen
5,7%, El Salvador 4,8% (2016). Hoe rijk is Nicaragua en hoe
rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het
BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $5,800 (2017
schatting). Dit is een vrij laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
29.6% (2015 schatting).

Kaart van Nicaragua
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Niger

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Niger. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Niger. Maar
laten we beginnen met de vlag van Niger hier:
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Niger - Overzicht:
Wat moet je weten over Niger? Laten we beginnen met dit:

Niger werd onafhankelijk van Frankrijk in 1960 en ervoer
single-party en militaire heerschappij tot 1991, toen generaal Ali
Saibou door openbare druk werd gedwongen om
meerpartijenverkiezingen mogelijk te maken, wat resulteerde in
een democratische regering in 1993. Politieke machtsstrijd
bracht de regering tot stilstand en in 1996 leidde het tot een
coup van kolonel Ibrahim BARE. In 1999 werd BARE gedood
in een tegenstoot door militaire officieren die de democratische
heerschappij herstelden en verkiezingen hielden die Mamadou
Tandja in december van dat jaar aan de macht brachten. Tandja
werd herkozen in 2004 en in 2009 een speerpunt van een
grondwetswijziging waardoor hij zijn termijn als president kon
verlengen. In februari 2010 voerden militaire officieren een
staatsgreep uit waarbij Tandja werd afgezet en de grondwet
werd opgeschort. Issoufou Mahamadou werd in april 2011
gekozen na de staatsgreep en werd begin 2016 herkozen voor
een tweede termijn. Niger is een van de armste landen ter
wereld met minimale overheidsdiensten en onvoldoende
middelen om zijn hulpbronnen te ontwikkelen. De grotendeels
agrarische en zelfvoorzienende economie wordt vaak verstoord
door langdurige droogtes in de Sahelregio van Afrika. Een
Tuareg-opstand ontstond in 2007 en eindigde in 2009. Niger
wordt geconfronteerd met verhoogde veiligheidszorgen aan de



grenzen van verschillende externe bedreigingen, waaronder
onveiligheid in Libië, overloop van het conflict in Mali en
gewelddadig extremisme in Noordoost-Nigeria.

Geografie van Niger

Waar op de wereld is Niger? De
locatie van dit land is West-Afrika, zuidoosten van Algerije. Het
totale gebied van Niger is 1.267 miljoen km2, waarvan
1,266,700 km2 land is. Dus dit is een heel groot land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: voornamelijk woestijnen en zandduinen; vlak tot
glooiende vlaktes in het zuiden; heuvels in het noorden. Het
laagste punt van Niger is Rivier de Niger 200 m, het hoogste
punt Idoukal-n-Taghes 2022 m. En het klimaat is woestijn;
meestal heet, droog, stoffig; tropisch in het extreme zuiden,.

Inwoners van Niger
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Niger wonen.

Het nummer is: 19,245,344 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Hausa 53.1%, Zarma /
Songhai 21.2%, Toeareg 11%, Fulani (Peul) 6.5%, Kanuri
5.9%, Gurma 0.8%, Arabische 0.4%, Tubu 0.4%, andere / niet
beschikbaar 0,9% (est van 2006). Wat zijn de talen in Niger?



Frans (officieel), Hausa, Djerma. En de religies: Muslim 80%,
andere (inclusief inheemse geloven en christen) 20%. Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 15.4 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 55.9 jaar. Waar
wonen de mensen in Niger? Hier: Meerderheid van de
bevolking bevindt zich in het uiterste zuiden van het land langs
de grens met Nigeria en Benin. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Niger zijn: Niamey (hoofdstad) 1,09 miljoen
(2015).

Overheid en economie van Niger
De hoofdstad van Niger is Niamey en het overheidstype

semi-presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 7 regio's (regio's, enkelvoud -
regio) en 1 hoofdstad ( communaute urbaine); Agadez, Diffa,
Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillaberi, Zinde. Met
betrekking tot de economie van Niger zijn belangrijke
industriële producten mijnbouw van pluimvee uranium, aardolie,
cement, baksteen, zeep, textiel, voedselverwerking,
chemicaliën, slachthuizen. Belangrijke landbouwproducten zijn
cowpeas, katoen, pinda's, gierst, sorghum, cassave (maniok,
tapioca), rijst; runderen, schapen, geiten, kamelen, ezels,
paarden,. De belangrijkste exportgoederen zijn uraniumerts,
vee, cowpeas, uien en de belangrijkste exportpartners zijn
Frankrijk 31,3% , Thailand 11,6%, Maleisië 11,1%, Nigeria
9,5%, Mali 5,6%, China 5,3% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn voedingsmiddelen, machines, voertuigen en



onderdelen, aardolie, granen en de belangrijkste importpartners
zijn Frankrijk 28,3%, China 16,1%, VS 7,8%, Nigeria 5,8%,
Thailand 5,8% (2016). Hoe rijk is Niger en hoe rijk zijn mensen
in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd
van de bevolking (PPP): $1,200 (2017 schatting). Dit is een
zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 45.4% (2014 schatting).

Kaart van Niger
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Nigeria

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Nigeria. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Nigeria. Maar
laten we beginnen met de vlag van Nigeria hier:
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Nigeria - Overzicht:
Wat moet je weten over Nigeria? Laten we beginnen met

dit: Britse invloed en controle over wat Nigeria en het meest
bevolkte land van Afrika zou worden, groeide door de 19e
eeuw. Een reeks grondwetten na de Tweede Wereldoorlog
verleende Nigeria meer autonomie. Na de onafhankelijkheid in
1960 werd de politiek gekenmerkt door staatsgrepen en vooral
militaire overheersing, totdat de dood van een militair
staatshoofd in 1998 een politieke overgang mogelijk maakte. In
1999 werd een nieuwe grondwet aangenomen en een
vreedzame overgang naar een burgerregering voltooid. De
regering wordt nog steeds geconfronteerd met de
ontmoedigende taak van institutionalisering van de democratie
en hervorming van een op aardolie gebaseerde economie,
waarvan de inkomsten zijn verspild door corruptie en
wanbeheer. Bovendien blijft Nigeria langdurige etnische en
religieuze spanningen ervaren. Hoewel zowel de
presidentsverkiezingen van 2003 als die van 2007 werden
ontsierd door belangrijke onregelmatigheden en geweld, ervaart
Nigeria momenteel de langste periode van burgerregering sinds
de onafhankelijkheid. De algemene verkiezingen van april 2007
markeerden de eerste civiel-naar-civiele overdracht van macht
in de geschiedenis van het land en de verkiezingen van 2011
werden over het algemeen als geloofwaardig beschouwd. De
verkiezing van 2015 wordt beschouwd als de best geleide in
Nigeria sinds de terugkeer naar de burgerregering, met de



paraplustandende oppositiepartij, het All Progressives
Congress, die de lang-heersende People's Democratic Party,
die sinds 1999 geregeerd had, versloeg. de geschiedenis en de
verkiezingen van 2011 werden over het algemeen als
geloofwaardig beschouwd. De verkiezing van 2015 wordt
beschouwd als de best geleide in Nigeria sinds de terugkeer
naar een burgerregering, waarbij de paraplustandende
oppositiepartij, het All Progressives Congress, de lang-
heersende People's Democratic Party, die sinds 1999
geregeerd had, versloeg. de geschiedenis en de verkiezingen
van 2011 werden over het algemeen als geloofwaardig
beschouwd. De verkiezing van 2015 wordt beschouwd als de
best geleide in Nigeria sinds de terugkeer naar de
burgerregering, met de paraplustandende oppositiepartij, het All
Progressives Congress, die de lang-heersende People's
Democratic Party, die sinds 1999 geregeerd had, versloeg.

Geografie van Nigeria

Waar op de wereld is Nigeria? De
locatie van dit land is West-Afrika, grenzend aan de Golf van
Guinee, tussen Benin en Kameroen. Het totale gebied van
Nigeria is 923,768 km2, waarvan 910,768 km2 land is. Dus dit
is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land



beschrijven? Op deze manier: laaglanden van het noorden
versmelten tot centrale heuvels en plateaus; bergen in het
zuidoosten, vlakten in het noorden. Het laagste punt van Nigeria
is Atlantische Oceaan 0 m, het hoogste punt Chappal Waddi
2.419 m. En het klimaat is varieert; equatoriaal in het zuiden,
tropisch in het midden, droog in de noordelijke.

Inwoners van Nigeria
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Nigeria wonen.

Het nummer is: 190,632,261. Dus dit land is een van de meest
bevolkte in de wereld. Wie woont hier? Nigeria, het meest
bevolkte land van Afrika, bestaat uit meer dan 250 etnische
groepen; de meest bevolkte en politiek invloedrijke zijn: Hausa
en de Fulani 29%, Yoruba 21%, Igbo (Ibo) 18%, Ijaw 10%,
Kanuri 4%, Ibibio 3,5%, Tiv 2,5%. Wat zijn de talen in
Nigeria? Engels (officieel), Hausa, Yoruba, Igbo (Ibo), Fulani,
meer dan 500 extra inheemse talen. En de religies: moslim 50%,
christen 40%, inheemse overtuigingen 10%. Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 18.4 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 53.8 jaar. Waar
wonen de mensen in Nigeria? Hier: Grootste populatie van een
Afrikaans land; er zijn aanzienlijke bevolkingsgroepen verspreid
over het land, met de gebieden met de hoogste dichtheid in het
zuiden en zuidwesten van. De belangrijkste stedelijke gebieden
van Nigeria zijn: Lagos 13,123 miljoen; Kano 3.587 miljoen;
Ibadan 3,16 miljoen; Abuja (hoofdstad) 2,44 miljoen; Port



Harcourt 2.343 miljoen; Benin City 1.496 miljoen (2015).
Overheid en economie van Nigeria
De hoofdstad van Nigeria is Abuja en het overheidstype

federale presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 36 staten en 1 grondgebied; Abia,
Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue,
Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Federaal
Hoofdstedelijk Territorium, Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna,
Kano, Katsina, Kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, Nasarawa, Niger,
Ogun, Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Rivieren, Sokoto, Taraba,
Yobe, Zamfara. Met betrekking tot de economie van Nigeria
zijn belangrijke industriële producten ruwe olie, kolen, tin,
columbiet; rubber producten, hout; huiden, textiel, cement en
andere bouwmaterialen, voedingsmiddelen, schoeisel,
chemicaliën, meststoffen, drukwerk, keramiek, staal.
Belangrijke landbouwproducten zijn Cacao, pinda's, katoen,
palmolie, maïs, rijst, sorghum, gierst, cassave (maniok, tapioca),
yams, rubber; runderen, schapen, geiten, varkens; hout; vis. De
belangrijkste exportgoederen zijn aardolie en aardolieproducten
95%, cacao, rubber (2012 est.) en de belangrijkste
exportpartners zijn India 34 %, VS 9%, Spanje 5,9%,
Frankrijk 5,8%, Zuid-Afrika 5,5%, Canada 5,1% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines, chemicaliën,
transportmiddelen, gefabriceerde goederen, voedsel en levende
dieren en de belangrijkste importpartners zijn China 20,3%, VS
8,3%, België 7,6% , VK 4,4%, Nederland 4,1% (2016). Hoe
rijk is Nigeria en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking



(PPP): $5,900 (2017 schatting). Dit is een vrij laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 70% (2010 schatting).

Kaart van Nigeria
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Niue

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Niue. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Niue. Maar laten
we beginnen met de vlag van Niue hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Niue - Overzicht:
Wat moet je weten over Niue? Laten we beginnen met dit:

Niue's afgelegen ligging, evenals culturele en taalkundige
verschillen tussen haar Polynesische inwoners en die van de
aangrenzende Cookeilanden, hebben ertoe geleid dat het
afzonderlijk door Nieuw Zeeland werd beheerd. De bevolking
van het eiland blijft dalen (van een piek van 5.200 in 1966 tot
1.618 in 2017) met een aanzienlijke emigratie naar Nieuw-
Zeeland 2.400 km naar het zuidwesten.

Geografie van Niue

Waar op de wereld is Niue? De
locatie van dit land is Oceanië, eiland in de Stille Zuidzee, ten
oosten van Tonga. Het totale gebied van Niue is 260 km2,
waarvan 260 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: steile kliffen langs de kust, centraal plateau. Het laagste
punt van Niue is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt naamloos
hoogte 1,4 km ten oosten van Hikutavake 80 m. En het klimaat
is tropisch; gemodificeerd door zuidoostelijke handel winden.

Inwoners van Niue



Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Niue wonen.
Het nummer is: 1,618 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Niuen 66,5%, deel-Niuen
13,4%, niet-Niuen 20,1% (inclusief 12% Europese en
Aziatische en 8% Pacific Islanders) (2011 est.). Wat zijn de
talen in Niue? Niuean (officieel) 46% (een Polynesische taal
nauw verwant aan Tongan en Samoan), Niuean en Engels 32%,
Engels (officieel) 11%, Niuean en anderen 5%, andere 6%
(2011 est.). En de religies: Ekalesia Niue (Congregational
Christian Church of Niue - een protestantse kerk gesticht door
missionarissen van de London Missionary Society) 67%,
andere protestantse 3% (inclusief Zevendedagsadventist 1%,
Presbyterian 1% en Methodist 1%), Mormon 10%, rooms-
katholieke 10%, Jehovah's Getuigen 2%, andere 6%, geen 2%
(2011 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? dit is
onbekend. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de
mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de
andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de
geboorte)? Dit: onbekend. Waar wonen de mensen in Niue?
Hier: Bevolking verdeeld over de perifere kustgebieden van het
eiland. De belangrijkste stedelijke gebieden van Niue zijn: Alofi
(hoofdstad) 1.000 (2014).

Overheid en economie van Niue
De hoofdstad van Niue is Alofi en het overheidstype

zelfbesturende parlementaire democratie (Fouo Ekepule) in
vrije associatie met Nieuw-Zeeland. Laten we eens kijken naar
de administratieve afdelingen - geen; opmerking - er zijn geen
eerste-orde administratieve afdelingen zoals gedefinieerd door



de Amerikaanse regering, maar er zijn 14 dorpen op de tweede
orde. Met betrekking tot de economie van Niue zijn belangrijke
industriële producten handwerk, voedselverwerking.
Belangrijke landbouwproducten zijn Kokosnoten, passievrucht,
honing, limoenen, taro, yams, cassave (maniok, tapioca), zoete
aardappelen; varkens, pluimvee, vleesvee. De belangrijkste
exportgoederen zijn ingeblikte kokosnoot crème, kopra,
honing, vanille, passievruchtproducten, papaja's,
wortelgewassen, limoenen, voetballen, stempels, handwerk en
de belangrijkste exportpartners zijn dit is onbekend. De
belangrijkste importgoederen zijn voedsel, levende dieren,
gefabriceerde goederen, machines, brandstoffen,
smeermiddelen, chemicaliën, drugs en de belangrijkste
importpartners zijn dit is onbekend. Hoe rijk is Niue en hoe rijk
zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP
per hoofd van de bevolking (PPP): $5,800 (2003 schatting).
Dit is een vrij laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit
bruto binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw
wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten van
lokale goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Niue
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Noordelijke Marianen

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Noordelijke Marianen. Inbegrepen zijn geselecteerde
statistieken, een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van
Noordelijke Marianen. Maar laten we beginnen met de vlag van
Noordelijke Marianen hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Noordelijke Marianen - Overzicht:
Wat moet je weten over Noordelijke Marianen? Laten we

beginnen met dit: Onder Amerikaans bestuur als onderdeel van
het VN-trustgebied van de Stille Oceaan besloot de bevolking
van de Noordelijke Marianen in de jaren 1970 niet om
onafhankelijkheid te zoeken, maar in plaats daarvan nauwere
banden met de VS aan te gaan. De onderhandelingen voor de
territoriale status begonnen in 1972. Een verbond tot oprichting
van een gemenebest in de politieke unie met de VS werd in
1975 goedgekeurd en trad op 24 maart 1976 in werking. In
1978 trad een nieuwe regering en een nieuwe grondwet in
werking.

Geografie van Noordelijke Marianen

Waar op de wereld is Noordelijke
Marianen? De locatie van dit land is Oceanië, eilanden in de
Noord-Stille Oceaan, ongeveer driekwart van de weg van
Hawaii naar de Filippijnen. Het totale gebied van Noordelijke
Marianen is 464 km2, waarvan 464 km2 land is. Dus dit is een
vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: de zuidelijke eilanden in deze
noord-zuid trending archipel zijn kalkstenen, met grillige



koraalriffen; de noordelijke eilanden zijn vulkanisch, met actieve
vulkanen op verschillende eilanden. Het laagste punt van
Noordelijke Marianen is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt
naamloze hoogte op Agrihan 965 m. En het klimaat is tropische
zee; gematigd door noordoost passaatwinden, weinig
seizoensgebonden temperatuurvariatie; droog seizoen december
tot juni, regenseizoen juli tot oktober.

Inwoners van Noordelijke Marianen
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Noordelijke

Marianen wonen. Het nummer is: 52,263 (7/2017 schatting).
Dus niet zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Aziatische
50% (inclusief Filipijns 35,3%, Chinees 6,8%, Koreaans 4,2%
en andere Aziatische 3,7%), Native Hawaiian of andere Pacific
Islander 34,9% (inclusief Chamorro 23,9%, Carolinian 4,6% en
andere Native Hawaiian of Pacific Islander 6,4%), andere 2,5
%, twee of meer etniciteiten of races 12,7% (schatting 2010).
Wat zijn de talen in Noordelijke Marianen? Filipijnse talen
32,8%, Chamorro (officieel) 24,1%, Engels (officieel) 17%,
andere eilanden in de Stille Oceaan 10,1%, Chinees 6,8%,
andere Aziatische talen 7,3%, andere 1,9% (est van 2010). En
de religies: christen (rooms-katholieke meerderheid, hoewel
traditionele opvattingen en taboes nog steeds te vinden zijn).
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 33.6 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 75.4 jaar. Waar
wonen de mensen in Noordelijke Marianen? Hier: leeft



ongeveer 90% van de bevolking op het eiland Saipan. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Noordelijke Marianen
zijn: Saipan (hoofdstad) 49.000 (2014).

Overheid en economie van Noordelijke Marianen
De hoofdstad van Noordelijke Marianen is Saipan en het

overheidstype presidentiële democratie; een gemenebest in
politieke unie met de VS. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - geen (gemenebest in politieke unie
met de VS); er zijn geen eerste-orde administratieve afdelingen
zoals gedefinieerd door de Amerikaanse regering, maar er zijn 4
gemeenten in de tweede orde: Noordelijke eilanden, Rota,
Saipan, Tinian. Met betrekking tot de economie van
Noordelijke Marianen zijn belangrijke industriële producten
toerisme, bankwezen, bouw, visserij, ambachten, andere
diensten. Belangrijke landbouwproducten zijn Groenten en
meloenen, fruit en noten; sierplanten; vee, pluimvee, eieren; vis
en aquacultuurproducten. De belangrijkste exportgoederen zijn
kleding, en de belangrijkste exportpartners zijn dit is onbekend.
De belangrijkste importgoederen zijn voedsel, bouwmaterialen
en materialen, aardolieproducten en de belangrijkste
importpartners zijn dit is onbekend. Hoe rijk is Noordelijke
Marianen en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$13,300 (2013 schatting). Dit is best goed. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:



onbekend%.
Kaart van Noordelijke Marianen

 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Noorwegen

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Noorwegen. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Noorwegen.
Maar laten we beginnen met de vlag van Noorwegen hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Noorwegen - Overzicht:
Wat moet je weten over Noorwegen? Laten we beginnen

met dit: Twee eeuwen van Viking-invallen in Europa tapsden af 
na de goedkeuring van het christendom door koning Olav
Tryggvason in 994; de ommekeer van het Noorse koninkrijk
vond de komende decennia plaats. In 1397 werd Noorwegen
opgenomen in een unie met Denemarken die meer dan vier
eeuwen duurde. In 1814 verzetten Noren zich tegen de
overdracht van hun land aan Zweden en keurden ze een nieuwe
grondwet goed. Zweden viel Noorwegen binnen, maar stemde
ermee in om Noorwegen zijn grondwet te laten behouden in ruil
voor het aanvaarden van de unie onder een Zweedse koning.
Toenemend nationalisme in de 19e eeuw leidde tot een
referendum uit 1905 dat Noorwegen onafhankelijkheid
verleende. Hoewel Noorwegen in de Eerste Wereldoorlog
neutraal bleef, leed het zware verliezen voor de scheepvaart.
Noorwegen riep de neutraliteit ervan uit aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog, maar werd toch vijf jaar lang bezet door
nazi-Duitsland (1940-45). In 1949, Noorwegen verliet de
neutraliteit en werd lid van de NAVO. De ontdekking van olie
en gas in aangrenzende wateren aan het einde van de jaren
zestig versterkte de economische lotgevallen van Noorwegen.
Tijdens referenda in 1972 en 1994 heeft Noorwegen de
toetreding tot de EU afgewezen. Belangrijke binnenlandse
problemen zijn immigratie en integratie van etnische



minderheden, het handhaven van het uitgebreide sociale vangnet
van het land met een vergrijzende bevolking en het behoud van
het economische concurrentievermogen.

Geografie van Noorwegen

Waar op de wereld is Noorwegen?
De locatie van dit land is Noord-Europa, grenzend aan de
Noordzee en de Noord-Atlantische Oceaan, ten westen van
Zweden. Het totale gebied van Noorwegen is 323,802 km2,
waarvan 304,282 km2 land is. Dus dit is een vrij groot land.
Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: glaciated aan de westkust ; meestal hoogvlaktes en
ruige bergen, gebroken door vruchtbare valleien; kleine,
verspreide vlaktes; kustlijn diep ingesprongen door fjorden;
arctische toendra in het noorden. Het laagste punt van
Noorwegen is Noorse zee 0 m, het hoogste punt Galdhopiggen
2.469 m. En het klimaat is gematigd langs de kust, gewijzigd
door de Noord-Atlantische stroom; kouder interieur met
verhoogde neerslag en koudere zomers; regenachtig het hele
jaar door op.

Inwoners van Noorwegen



Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Noorwegen
wonen. Het nummer is: 5,320,045 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Noorse 83.2%
(omvat ongeveer 60.000 Sami), andere Europese 8.3%, andere
8.5% (2017 est.). Wat zijn de talen in Noorwegen? Bokmal
Noors (officieel), Nynorsk Noors (officieel) , kleine Sami- en
Finssprekende minderheden. En de religies: Kerk van
Noorwegen (Evangelisch Lutheraan - ambtenaar) 71,5%,
Rooms-katholiek 2,8%, andere christenen 3,9%, moslim 2,8%,
andere 2%, niet-gespecificeerd 7,5% (2016 est.). Hoe oud zijn
de mensen gemiddeld? 39.2 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 81.9 jaar. Waar
wonen de mensen in Noorwegen? Hier: de meeste Norweigans
wonen in het zuiden, waar het klimaat milder is en er betere
verbindingen zijn met het vasteland van Europa;
bevolkingsgroepen zijn te vinden langs de Noordzeekust in het
zuidwesten en Skaggerak in het zuidoosten; de binnengebieden
van het noorden blijven dunbevolkt. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Noorwegen zijn: OSLO (hoofdstad) 986.000
(2015).

Overheid en economie van Noorwegen
De hoofdstad van Noorwegen is Oslo en het overheidstype

parlementaire constitutionele monarchie. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 19 provincies (fylker,
singular - fylke); Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark,
Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-



Trøndelag, Oppland, Oslo, Ostfold, Rogaland, Sogn og
Fjordane, Sor-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder,
Vestfold. Met betrekking tot de economie van Noorwegen zijn
belangrijke industriële producten aardolie en gas, scheepvaart,
visserij, aquacultuur, voedselverwerking, scheepsbouw, pulp en
papierproducten, metalen, chemicaliën, hout, mijnbouw, textiel.
Belangrijke landbouwproducten zijn Gerst, tarwe, aardappelen;
varkensvlees, rundvlees, kalfsvlees, melk; vis. De belangrijkste
exportgoederen zijn aardolie en aardolieproducten, machines en
uitrusting, metalen, chemicaliën, schepen, vis en de belangrijkste
exportpartners zijn UK 21 %, Duitsland 14,4%, Nederland
10,7%, Frankrijk 6,9%, Zweden 6,5%, België 4,4%, VS
4,3%, Denemarken 4% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en uitrusting, chemicaliën,
metalen, voedingsmiddelen en de belangrijkste importpartners
zijn Duitsland 12,2%, Zweden 12,2%, China 11,2%, VS 6,6%,
Denemarken 5,7%, VK 5,2%, Nederland 4,1% (2016). Hoe
rijk is Noorwegen en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $70,600 (2017 schatting). Dit betekent dat de mensen
hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen dat dit
bruto binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw
wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten van
lokale goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Noorwegen
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Oman

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Oman. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Oman. Maar
laten we beginnen met de vlag van Oman hier:
 

Oman - Overzicht:
Wat moet je weten over Oman? Laten we beginnen met dit:

De inwoners van het gebied van Oman hebben lang van de
handel in de Indische Oceaan gedijen. In de late 18e eeuw
tekende het ontluikende sultanaat in Muscat de eerste in een
reeks vriendschapsverdragen met Groot-Brittannië. In de loop
van de tijd nam de afhankelijkheid van Oman van Britse
politieke en militaire adviseurs toe, hoewel het Sultanaat nooit
een Britse kolonie werd. In 1970 wierp Qaboos bin Said Al-
Said zijn vader omver en heeft sindsdien als sultan geregeerd,
maar hij heeft geen opvolger aangewezen. Zijn uitgebreide
moderniseringsprogramma heeft het land geopend naar de
buitenwereld, met behoud van de langdurige nauwe banden met
het VK en de VS. Oman's gematigde, onafhankelijke
buitenlandse politiek heeft getracht goede betrekkingen met zijn
buren te onderhouden en externe verwikkelingen te voorkomen.
Geïnspireerd door de volksopstanden die het Midden-Oosten
en Noord-Afrika in januari 2011 overspoelden, organiseerden
sommige Omanis demonstraties, waarin ze oproepen tot meer
banen en economische voordelen en een einde maakten aan
corruptie. Als reactie op de eisen van de demonstranten
beloofde Qaboos in 2011 economische en politieke
hervormingen door te voeren, zoals het verlenen van



wetgevende en regelgevende bevoegdheden aan de Majlis al-
Shura en het verhogen van de werkloosheidsuitkeringen.
Daarnaast kondigde de Sultan in augustus 2012 een koninklijke
richtlijn aan die de snelle uitvoering van een nationaal plan voor
het creëren van banen verplicht stelde voor duizenden Omani-
banen in de publieke en private sector. Als onderdeel van de
inspanningen van de regering om het gezag te decentraliseren en
meer burgerparticipatie in lokaal bestuur mogelijk te maken,
heeft Oman in december 2012 met succes de eerste
gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Aangekondigd door de
Sultan in 2011, hebben de gemeenteraden de bevoegdheid om
het Royal Court te adviseren over de behoeften van de lokale
districten in de 11 provincies van Oman. De sultan keerde in
maart 2015 terug naar Oman na acht maanden in Duitsland,
waar hij een medische behandeling kreeg. Sindsdien is hij een
paar keer publiekelijk verschenen.

Geografie van Oman

Waar op de wereld is Oman? De
locatie van dit land is Midden-Oosten, grenzend aan de
Arabische Zee, de Golf van Oman en de Perzische Golf, tussen
Jemen en de VAE. Het totale gebied van Oman is 309,500
km2, waarvan 309,500 km2 land is. Dus dit is een vrij groot



land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: woestijnvlakte midden in het zuiden , ruige bergen
in het noorden en het zuiden. Het laagste punt van Oman is
Arabische Zee 0 m, het hoogste punt Jabal Shams 3.004 m. En
het klimaat is droge woestijn; warm, vochtig langs de kust;
warm, droog interieur; sterke zuidwestelijke moesson (mei tot
september) in de verre.

Inwoners van Oman
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Oman wonen.

Het nummer is: 3,424,386 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Arabisch, Baluchi, Zuid-
Aziatisch (Indisch, Pakistaans, Sri Lankaans, Bengaals),
Afrikaans. Wat zijn de talen in Oman? Arabisch (officieel),
Engels, Baluchi, Urdu, Indiase dialecten. En de religies: moslim
85,9%, christen 6,5%, hindoe 5,5%, boeddhistisch 0,8%,
joods. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 25.6 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 75.7
jaar. Waar wonen de mensen in Oman? Hier: de overgrote
meerderheid van de bevolking bevindt zich in en rond het Al
Hagar-gebergte in het noorden van het land; een andere
kleinere groep wordt gevonden rond de stad Salalah in het
uiterste zuiden; het grootste deel van het land blijft dunbevolkt.
De belangrijkste stedelijke gebieden van Oman zijn: Muscat
(hoofdstad) 838.000 (2015).

Overheid en economie van Oman



De hoofdstad van Oman is Muscat en het overheidstype
absolute monarchie. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 11 governoraten (muhafazat,
enkelvoud - muhafaza); Ad Dakhiliyah, Al Buraymi, Al Wusta,
Az Zahirah, Janub al Batinah (Al Batinah South), Janub ash
Sharqiyah (Ash Sharqiyah South), Masqat (Muscat),
Musandam, Shamal al Batinah (Al Batinah North), Shamal ash
Sharqiyah ( Ash Sharqiyah North), Zufar (Dhofar). Met
betrekking tot de economie van Oman zijn belangrijke
industriële producten productie van ruwe olie en raffinage,
natuurlijke en vloeibaar aardgas productie; constructie, cement,
koper, staal, chemicaliën, optische vezels. Belangrijke
landbouwproducten zijn Datums, limoenen, bananen, alfalfa,
groenten; kamelen, vee; vis. De belangrijkste exportgoederen
zijn petroleum, wederuitvoer, vis, metalen, textiel en de
belangrijkste exportpartners zijn China 47,8%, Verenigde
Arabische Emiraten 8,3%, India 4,1% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en transportmiddelen,
industrieproducten, voedsel, vee, smeermiddelen en de
belangrijkste importpartners zijn UAE 44,9%, China 4,8%,
India 4,8% (2016). Hoe rijk is Oman en hoe rijk zijn mensen in
dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van
de bevolking (PPP): $45,500 (2017 schatting). Dit betekent dat
de mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.



Kaart van Oman
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Pakistan

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Pakistan. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Pakistan. Maar
laten we beginnen met de vlag van Pakistan hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Pakistan - Overzicht:
Wat moet je weten over Pakistan? Laten we beginnen met

dit: De beschaving van de Indusvallei, een van de oudste ter
wereld en minstens 5.000 jaar oud, verspreidde zich over veel
van wat momenteel Pakistan is. Tijdens het tweede millennium
voor Christus fuseerden restanten van deze cultuur met de
migrerende Indo-Arische volkeren. Het gebied onderging
opeenvolgende invasies in de daaropvolgende eeuwen van de
Perzen, Grieken, Scythen, Arabieren (die de islam brachten),
Afghanen en Turken. Het Mughal Rijk bloeide in de 16e en 17e
eeuw; de Britten kwamen de regio domineren in de 18e eeuw.
De scheiding in 1947 van Brits India in de islamitische staat
Pakistan (met West- en Oost-secties) en grotendeels Hindu-
India werd nooit op bevredigende wijze opgelost en India en
Pakistan vochten twee oorlogen en een beperkt conflict - in
1947-48, 1965 en 1999 respectievelijk - over het betwiste
grondgebied van Kasjmir. Een derde oorlog tussen deze landen
in 1971 - waarbij India profiteerde van de marginalisatie van
Bengalen door Islamabad in de Pakistaanse politiek - leidde
ertoe dat Oost-Pakistan de onafhankelijke natie van
Bangladesh werd. In reactie op Indiase kernwapentests voerde
Pakistan medio 1998 eigen tests uit. De betrekkingen tussen
India en Pakistan verbeterden halverwege de jaren 2000, maar
zijn sinds de Mumbai-aanslagen van november 2008 rotsachtig
en zijn verder onder druk komen te staan door aanvallen in



India door militanten die ervan verdacht worden in Pakistan te
zijn gestationeerd. Nawaz Sharif trad in 2013 aan als premier
en markeerde de eerste keer in de Pakistaanse geschiedenis dat
een democratisch verkozen regering een volledige termijn
voltooide en overging naar een opeenvolgende democratisch
gekozen regering. In juli 2017 heeft het Supreme Court Sharif
gediskwalificeerd van een openbaar ambt, en Shahid Khaqan
Abbasi verving hem in augustus als premier. Pakistan is
verwikkeld in een decennia lang gewapend conflict met militante
groepen die zich richten op overheidsinstellingen en burgers,
waaronder het Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) en andere
militante netwerken.

Geografie van Pakistan

Waar op de wereld is Pakistan? De
locatie van dit land is Zuid-Azië, grenzend aan de Arabische
Zee, tussen India in het oosten en Iran en Afghanistan in het
westen en China in het noorden. Het totale gebied van Pakistan
is 796,095 km2, waarvan 770,875 km2 land is. Dus dit is een
vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: verdeeld in drie belangrijke
geografische gebieden: de noordelijke hooglanden, de Indus-
vlakte in het midden en oosten, en het Balochistan-plateau in het
zuiden en westen. Het laagste punt van Pakistan is Arabische



Zee 0 m, het hoogste punt K2 (Mt. Godwin-Austen) 8.611 m.
En het klimaat is meestal hete, droge woestijn; gematigd in het
noordwesten; Noordpoolgebied in het noorden.

Inwoners van Pakistan
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Pakistan wonen.

Het nummer is: 204,924,861 (7/2017 schatting). Dus dit land is
een van de meest bevolkte in de wereld. Wie woont hier?
Punjabi 44,7%, Pashtun (Pathan) 15,4%, Sindhi 14,1%,
Sariaki 8,4%, Muhajirs 7,6%, Balochi 3,6%, andere 6,3%.
Wat zijn de talen in Pakistan? Punjabi 48%, Sindhi 12%,
Saraiki (een variant van Punjabi) 10%, Pashto (alternatief naam,
Pashtu) 8%, Urdu (officieel) 8%, Balochi 3%, Hindko 2%,
Brahui 1%, Engels (officieel, lingua franca van de Pakistaanse
elite en de meeste overheidsministeries), Burushaski en andere
8%. En de religies: moslims (officiële ) 96,4% (soennitische 85-
90%, sjiitische 10-15%), andere (inclusief christenen en
hindoes) 3,6% (schatting 2010). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 23.8 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 68.1 jaar. Waar wonen de mensen in
Pakistan? Hier: de rivier Indus en zijn zijrivieren trekken het
grootste deel van de bevolking aan nederzetting, met de
provincie Punjab het dichtst bevolkt. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Pakistan zijn: Karachi 16,618 miljoen; Lahore
8,741 miljoen; Faisalabad 3.567 miljoen; Rawalpindi 2,550
miljoen; Multan 1.921 miljoen; Islamabad (hoofdstad) 1.365



miljoen (2015).
Overheid en economie van Pakistan
De hoofdstad van Pakistan is Islamabad en het

overheidstype federale parlementaire republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 4 provincies, 1
grondgebied en 1 hoofdstedelijk gebied; Balochistan, federaal
bestuurde stamgebieden, Islamabad Capital Territory, Khyber
Pakhtunkhwa (voorheen North-West Frontier Province),
Punjab, Sindh. Met betrekking tot de economie van Pakistan
zijn belangrijke industriële producten textiel en kleding,
voedselverwerking, farmaceutische producten, chirurgische
instrumenten, bouwmaterialen, papierproducten, kunstmest,
garnalen. Belangrijke landbouwproducten zijn katoen, tarwe,
rijst, suikerriet, fruit, groenten; melk, rundvlees, schapenvlees,
eieren. De belangrijkste exportgoederen zijn textiel (kleding,
beddengoed, katoenen doek, garen), rijst, lederwaren,
sportartikelen, chemicaliën , fabrikaten, chirurgische
instrumenten, tapijten en vloerkleden en de belangrijkste
exportpartners zijn VS 16,3%, China 7,6%, VK 7,4%,
Afghanistan 6,5%, Duitsland 5,7% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn aardolie, aardolieproducten, machines,
kunststoffen, transportmiddelen, eetbare oliën, papier en karton,
ijzer en staal, thee en de belangrijkste importpartners zijn China
29,1%, VAE 13,2%, Indonesië 4,4%, VS 4,3%, Japan 4,2%
(2016). Hoe rijk is Pakistan en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $5,400 (2017 schatting). Dit is een vrij laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands



product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 29.5% (FY2013 schatting).

Kaart van Pakistan
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Palau

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Palau. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Palau. Maar
laten we beginnen met de vlag van Palau hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Palau - Overzicht:
Wat moet je weten over Palau? Laten we beginnen met dit:

Na drie decennia als onderdeel van het trustgebied van de
Verenigde Naties onder Amerikaans bestuur, koos dit meest
westelijke cluster van de Caroline-eilanden voor
onafhankelijkheid in 1978 in plaats van lid te worden van de
Federale Staten van Micronesië. Een Compact of Free
Association met de VS werd goedgekeurd in 1986 maar werd
pas in 1993 geratificeerd. Het werd het jaar daarop van kracht
toen de eilanden onafhankelijk werden.

Geografie van Palau

Waar op de wereld is Palau? De
locatie van dit land is Oceanië, eilandengroep in de Noord-Stille
Oceaan, zuidoosten van de Filipijnen. Het totale gebied van
Palau is 459 km2, waarvan 459 km2 land is. Dus dit is een vrij
klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: wisselende topografie van het hoge,
bergachtige hoofdeiland Babelthuap tot lage koraaleilanden,
meestal omzoomd door grote barrièreriffen. Het laagste punt
van Palau is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt Berg
Ngerchelchuus 242 m. En het klimaat is tropisch; heet en



vochtig; nat seizoen mei tot Novembe.

Inwoners van Palau
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Palau wonen.

Het nummer is: 21,431 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Palauan (Micronesische
met Maleise en Melanesische toevoegingen) 73%, Carolinian
2%, Aziatische 21,7%, Kaukasische 1,2%, andere 2,1% (2015
est.). Wat zijn de talen in Palau? Palauan (officieel op de meeste
eilanden) 65,2%, andere Micronesian 1,9%, Engels (officieel)
19,1%, Filipino 9,9%, Chinees 1,2%, andere 2,8%. En de
religies: rooms-katholiek 45,3%, protestant 34,9% (inclusief
evangelische 26,4%, zevende dag adventist 6,9%, vergadering
van God 0,9%, baptist, 7%), Modekngei 5,7% (inheems in
Palau), moslim 3%, mormoon 1,5%, andere 9,7% (2015 est.).
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 33.4 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 73.4 jaar. Waar
wonen de mensen in Palau? Hier: het grootste deel van de
bevolking ligt aan de zuidkant van het hoofdeiland Babelthuap.
De belangrijkste stedelijke gebieden van Palau zijn: Melekeok
(hoofdstad) 299 (2012).

Overheid en economie van Palau
De hoofdstad van Palau is Ngerulmud en het overheidstype

presidentiële republiek in vrije associatie met de VS. Laten we
eens kijken naar de administratieve afdelingen - 16 staten;
Aimeliik, Airai, Angaur, Hatohobei, Kayangel, Koror,



Melekeok, Ngaraard, Ngarchelong, Ngardmau, Ngatpang,
Ngchesar, Ngeremlengui, Ngiwal, Peleliu, Sonsorol. Met
betrekking tot de economie van Palau zijn belangrijke
industriële producten toerisme, visserij,
zelfvoorzieningslandbouw. Belangrijke landbouwproducten zijn
kokosnoten, cassave (maniok, tapioca), zoete aardappelen; vis,
varkens, kippen, eieren, bananen, papaja, broodvrucht,
calamansi, zuurzak, Polynesische kastanjes, Polynesische
amandelen, mango's, taro, guave, bonen, komkommers, squash
/ pompoenen (divers), aubergine, groene uien, kangkong
(waterkers) , kool (divers), radijs, betelnoten, meloenen,
paprika's, noni, okra. De belangrijkste exportgoederen zijn
schelpdieren, tonijn, andere vissen (veel soorten) en de
belangrijkste exportpartners zijn Griekenland 82,4%, VS 6,9%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn machines en
uitrusting, brandstoffen, metalen; voedingsmiddelen en de
belangrijkste importpartners zijn VS 24,6%, Japan 19,8%,
China 14,3%, Guam 14,2%, Filippijnen 4,4% (2016). Hoe rijk
is Palau en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$16,700 (2017 schatting). Dit is best goed. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
onbekend%.

Kaart van Palau
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Panama

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Panama. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Panama. Maar
laten we beginnen met de vlag van Panama hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Panama - Overzicht:
Wat moet je weten over Panama? Laten we beginnen met

dit: Verkend en geregeld door de Spanjaarden in de 16e eeuw,
brak Panama met Spanje in 1821 en voegde zich bij een unie
van Colombia, Ecuador en Venezuela - genaamd de Republiek
Gran Colombia. Toen de laatste in 1830 ontbond, bleef
Panama een deel van Colombia. Met de steun van de VS
scheidde Panama zich in 1903 af van Colombia en sloot
onmiddellijk een verdrag met de VS, dat de aanleg van een
kanaal en de soevereiniteit van de VS over een strook land aan
weerszijden van de structuur (de Panamakanaalstreek) mogelijk
maakte. Het Panamakanaal werd tussen 1904 en 1914
gebouwd door het US Army Corps of Engineers. In 1977 werd
een overeenkomst getekend voor de volledige overdracht van
het kanaal van de VS naar Panama aan het einde van de eeuw.
Bepaalde delen van de Zone en de toenemende
verantwoordelijkheid voor het Kanaal werden in de
daaropvolgende decennia overgedragen. Met Amerikaanse
hulp,

Geografie van Panama

Waar op de wereld is Panama? De



locatie van dit land is Midden-Amerika, grenzend aan zowel de
Caribische Zee als de Noord-Pacifische Oceaan, tussen
Colombia en Costa Rica. Het totale gebied van Panama is
75,420 km2, waarvan 74,340 km2 land is. Dit is dus geen groot
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: interieur meestal steile, ruige bergen met ontlede,
hoogvlakten; kustvlaktes met glooiende heuvels. Het laagste
punt van Panama is Pacifische oceaan 0 m, het hoogste punt
Volcan Baru 3.475 m. En het klimaat is tropische zee; heet,
vochtig, bewolkt; langdurig regenseizoen (mei tot januari), kort
droog seizoen (januari tot mei).

Inwoners van Panama
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Panama wonen.

Het nummer is: 3,753,142 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? mestizo (gemengd
Amerindiaans en wit) 65%, Indiaan 12,3% (Ngabe 7,6%,
Kuna 2,4%, Embera 0,9%, Bugle 0,8%, andere 0,4%, niet-
gespecificeerd 0,2%), zwarte of Afrikaanse afkomst 9,2%,
mulat 6,8% , wit 6,7% (2010 est.). Wat zijn de talen in
Panama? Spaans (officieel), inheemse talen (waaronder
Ngabere (of Guaymi), Buglere, Kuna, Embera, Wounaan, Naso
(of Teribe) en Bri Bri), Panamese Engels Creools (vergelijkbaar
met Jamaicaans Engels Creools, een mengeling van Engels en
Spaans met elementen van Ngabere, ook bekend als Guari
Guari en Colon Creole), Engels, Chinees (Yue en Hakka),
Arabisch, Frans Creools, andere (Jiddisch, Hebreeuws,
Koreaans, Japans). En de religies: Rooms-katholiek 85%,



protestant 15%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 29.2 jaar.
We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus
de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is
jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit:
78.8 jaar. Waar wonen de mensen in Panama? Hier: de
bevolking is geconcentreerd naar het centrum van het land, met
name rond het kanaal, maar een aanzienlijk deel van de
bevolking leeft ook in het uiterste westen rond David; het
oostelijke derde deel van het land is dunbevolkte. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Panama zijn: Panama
CITY (hoofdstad) 1.673 miljoen (2015).

Overheid en economie van Panama
De hoofdstad van Panama is Panama City en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 10 provincies (provincias,
enkelvoud - provincia) en 3 inheemse regio's (comarcas);
Bocas del Toro, Chiriqui, Cocle, Colon, Darien, Embera-
Wounaan, Herrera, Guna Yala, Los Santos, Ngobe-Bugle,
Panama, Panama Oeste, Veraguas. Met betrekking tot de
economie van Panama zijn belangrijke industriële producten
bouw, brouwen, cement en andere bouwmaterialen, suiker
malen. Belangrijke landbouwproducten zijn Bananen, rijst, maïs,
koffie, suikerriet, groenten; vee; garnalen. De belangrijkste
exportgoederen zijn fruit en noten, vis, ijzer en staal afval, hout
en de belangrijkste exportpartners zijn VS 21,4%, Nederland
15,2%, Costa Rica 6%, China 5,6% (2016 ). De belangrijkste
importgoederen zijn brandstoffen, machines, voertuigen, ijzer-
en staalstaven, farmaceutische producten en de belangrijkste



importpartners zijn VS 25,7%, China 9,2%, Mexico 5,3%
(2016). Hoe rijk is Panama en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $24,300 (2017 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 23% (2015
schatting).

Kaart van Panama
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Papoea-Nieuw-Guinea

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Papoea-Nieuw-Guinea. Inbegrepen zijn geselecteerde
statistieken, een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van
Papoea-Nieuw-Guinea. Maar laten we beginnen met de vlag
van Papoea-Nieuw-Guinea hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Papoea-Nieuw-Guinea - Overzicht:
Wat moet je weten over Papoea-Nieuw-Guinea? Laten we

beginnen met dit: De oostelijke helft van het eiland Nieuw-
Guinea - de op één na grootste van de wereld - was in 1885
verdeeld tussen Duitsland (noorden) en het VK (zuiden). Het
laatste gebied werd in 1902 overgebracht naar Australië, dat
tijdens de Tweede Wereldoorlog het noordelijke deel in beslag
nam Ik bleef de gecombineerde gebieden beheren tot de
onafhankelijkheid in 1975. Een negen jaar durende
secessionistische opstand op het eiland Bougainville eindigde in
1997 na het claimen van ongeveer 20.000 levens. Sinds 2001
heeft Bougainville autonomie ervaren. Onder de voorwaarden
van een vredesovereenkomst is 2015 het jaar waarin een
vijfjaarlijks venster wordt geopend voor een referendum over
de kwestie van onafhankelijkheid.

Geografie van Papoea-Nieuw-Guinea

Waar op de wereld is Papoea-
Nieuw-Guinea? De locatie van dit land is Oceanië,
eilandengroep met inbegrip van de oostelijke helft van het eiland



Nieuw-Guinea tussen de Koraalzee en de Zuidelijke Stille
Oceaan, ten oosten van Indonesië. Het totale gebied van
Papoea-Nieuw-Guinea is 462,840 km2, waarvan 452,860 km2

land is. Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein
van het land beschrijven? Op deze manier: meestal bergen met
kustvlakte en glooiende heuvels. Het laagste punt van Papoea-
Nieuw-Guinea is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt Berg
Wilhelm 4.509 m. En het klimaat is tropisch; noordwest
moesson (december tot maart), zuidoost moesson (mei tot
oktober); lichte seizoengebonden temperatuurvariatie.

Inwoners van Papoea-Nieuw-Guinea
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Papoea-Nieuw-

Guinea wonen. Het nummer is: 6,909,701 (7/2017 schatting).
Dit is dus geen erg grote populatie. Wie woont hier?
Melanesisch, Papoea, Negrito, Micronesisch, Polynesisch. Wat
zijn de talen in Papoea-Nieuw-Guinea? Tok Pisin (officieel),
Engels (officieel), Hiri Motu (officieel), ongeveer 839 inheemse
talen gesproken (ongeveer 12% van het wereldtotaal); veel
talen hebben minder dan 1.000 sprekers,. En de religies:
rooms-katholiek 27%, protestant 69,4% (evangelisch lutheran
19,5%, verenigde kerk 11,5%, zevende dags Adventiste 10%,
pinkstervolie 8,6%, evangelische alliantie 5,2%, anglicaanse
3,2%, baptist 2,5%, andere protestantse 8,9%), Baha'i 0,3%,
inheemse geloofsovertuigingen en andere 3,3% (volkstelling
2000). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 23.1 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.



En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 67.3
jaar. Waar wonen de mensen in Papoea-Nieuw-Guinea? Hier:
bevolking geconcentreerd in de hooglanden en oostelijke
kustgebieden op het eiland Nieuw-Guinea; overwegend een
landelijke distributie met slechts ongeveer een vijfde van de
bevolking in stedelijke gebieden. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Papoea-Nieuw-Guinea zijn: PORT Moresby
(hoofdstad) 345.000 (2015).

Overheid en economie van Papoea-Nieuw-Guinea
De hoofdstad van Papoea-Nieuw-Guinea is Port Moresby

en het overheidstype parlementaire democratie (nationaal
parlement) onder een constitutionele monarchie; een
Commonwealth rijk. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 20 provincies, 1 autonome regio en
1 district; Bougainville, Central, Chimbu, Eastern Highlands,
East New Britain, East Sepik, Enga, Gulf, Hela, Jiwaka,
Madang, Manus, Milne Bay, Morobe, National Capital, New
Ireland, Northern, Southern Highlands, Western, Western
Highlands, West Nieuw-Brittannië, West Sepik. Met betrekking
tot de economie van Papoea-Nieuw-Guinea zijn belangrijke
industriële producten copra breken, palmolie verwerking,
multiplex productie, houtsnippers productie; mijnbouw (goud,
zilver, koper); ruwe olie en aardolieproducten; bouw, toerisme.
Belangrijke landbouwproducten zijn koffie, cacao, kopra,
palmpitten, thee, suiker, rubber, zoete aardappelen, fruit,
groenten, vanille; pluimvee, varkensvlees; schelpdieren. De
belangrijkste exportgoederen zijn olie, goud, kopererts,
boomstammen, palmolie, koffie, cacao, rivierkreeften, garnalen



en de belangrijkste exportpartners zijn Singapore 23,7%,
Australië 22,9%, Japan 13,2%, China 11,9% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines en transport
apparatuur, industrieproducten, voedsel, brandstoffen,
chemicaliën en de belangrijkste importpartners zijn Australië
36%, China 14,9%, Singapore 8,5%, Maleisië 7,5% (2016).
Hoe rijk is Papoea-Nieuw-Guinea en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $3,800 (2017 schatting). Dit is een zeer laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 37% (2002 schatting).

Kaart van Papoea-Nieuw-Guinea
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Paraguay

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Paraguay. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Paraguay. Maar
laten we beginnen met de vlag van Paraguay hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Paraguay - Overzicht:
Wat moet je weten over Paraguay? Laten we beginnen met

dit: Paraguay bereikte zijn onafhankelijkheid van Spanje in
1811. In de rampzalige oorlog van de Triple Alliance (1865-70)
- tussen Paraguay en Argentinië, Brazilië en Uruguay - verloor
Paraguay tweederde van zijn volwassen mannen en een groot
deel van zijn grondgebied. Het land stagneerde de komende
halve eeuw economisch. Na de Chaco-oorlog van 1932-35
met Bolivia, verwierf Paraguay een groot deel van de Chaco-
laaglandregio. De 35 jaar durende militaire dictatuur van
Alfredo Stroessner eindigde in 1989 en ondanks een duidelijke
toename van de politieke macht in de afgelopen jaren, heeft
Paraguay relatief vrije en regelmatige presidentsverkiezingen
gehouden sinds de terugkeer van het land naar de democratie.

Geografie van Paraguay

Waar op de wereld is Paraguay? De
locatie van dit land is Midden-Zuid-Amerika, ten noordoosten
van Argentinië, ten zuidwesten van Brazilië. Het totale gebied
van Paraguay is 406,752 km2, waarvan 397,302 km2 land is.



Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van het
land beschrijven? Op deze manier: grasrijke vlaktes en beboste
heuvels ten oosten van Rio Paraguay; Gran Chaco-regio ten
westen van Rio Paraguay meestal laag, moerassig vlak bij de
rivier, en droog bos en stekelige struiken elders op. Het laagste
punt van Paraguay is kruispunt van Rio Paraguay en Rio Parana
46 m, het hoogste punt Cerro Pero 842 m. En het klimaat is
subtropisch tot gematigd; aanzienlijke regenval in de oostelijke
delen, steeds semi-aride in de westelijke.

Inwoners van Paraguay
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Paraguay

wonen. Het nummer is: 6,943,739 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? mestizo (gemengde
Spaanse en Amerindische) 95% , andere 5%. Wat zijn de talen
in Paraguay? Spaans (officieel), Guarani (officieel). En de
religies: Rooms-katholiek 89,6%, protestant 6,2%, andere
christen 1,1%, andere of niet-gespecificeerd 1,9%, geen 1,1%
(telling van 2002). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 28.2
jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is
- dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft
is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)?
Dit: 77.4 jaar. Waar wonen de mensen in Paraguay? Hier:
grootste deel van de bevolking woont in de oostelijke helft van
het land; in het westen ligt de Gran Chaco (een semi-aried
laagland vlakte), die goed is voor 60% van het land
grondgebied, maar slechts 2% van de totale bevolking. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Paraguay zijn: Asuncion



(hoofdstad) 2.356 miljoen (2015).
Overheid en economie van Paraguay
De hoofdstad van Paraguay is Asuncion en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 17 departementen
(departamentos, singular - departamento) en 1 hoofdstad; Alto
Paraguay, Alto Parana, Amambay, Asuncion, Boqueron,
Caaguazu, Caazapa, Canindeyu, Central, Concepcion,
Cordillera, Guaira, Itapua, Misiones, Neembucu, Paraguari,
Presidente Hayes, San Pedro. Met betrekking tot de economie
van Paraguay zijn belangrijke industriële producten
suikerverwerking, cement, textiel, dranken, houtproducten,
staal, basismetalen, elektrische stroom. Belangrijke
landbouwproducten zijn katoen, suikerriet, sojabonen, maïs,
tarwe, tabak, cassave (maniok, tapioca), fruit, groenten;
rundvlees, varkensvlees, eieren, melk; timbe. De belangrijkste
exportgoederen zijn sojabonen, veevoer, katoen, vlees, eetbare
oliën, hout, leer, goud en de belangrijkste exportpartners zijn
Brazilië 35,4%, Argentinië 10,5%, Rusland 7,6%, Chili 6,1%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn wegvoertuigen,
consumptiegoederen, tabak, aardolieproducten, elektrische
machines, tractoren, chemicaliën, voertuigonderdelen en de
belangrijkste importpartners zijn China 27,3%, Brazilië 24,3%,
Argentinië 14,3%, VS 7,1% (2016). Hoe rijk is Paraguay en
hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier
het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $9,800 (2017
schatting). Dit is een vrij laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon



betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
22.2% (2015 schatting).

Kaart van Paraguay
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Peru

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Peru. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Peru. Maar laten
we beginnen met de vlag van Peru hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Peru - Overzicht:
Wat moet je weten over Peru? Laten we beginnen met dit:

Het oude Peru was de zetel van verschillende prominente
Andes-beschavingen, met name die van de Inca's wiens rijk
werd veroverd door Spaanse conquistadores in 1533. Peru
verklaarde zijn onafhankelijkheid in 1821, en de resterende
Spaanse strijdkrachten werden verslagen in 1824. Na een
tiental jaar militair bewind , Peru keerde in 1980 terug naar
democratisch leiderschap, maar ondervond economische
problemen en de groei van een gewelddadige opstand. De
verkiezing van president Alberto Fujimori in 1990 luidde een
decennium in dat een dramatische ommekeer in de economie en
aanzienlijke vooruitgang in het inperken van de guerrilla-
activiteit te zien gaf. Niettemin genereerde de toenemende
afhankelijkheid van de president van autoritaire maatregelen en
een economische malaise aan het eind van de jaren negentig
toenemende ontevredenheid met zijn regime, wat leidde tot zijn
ontslag in 2000. Een verzorgende overheid hield toezicht op
nieuwe verkiezingen in het voorjaar van 2001, waarin Alejandro
Toledo Manrique werd geïnstalleerd als het nieuwe
regeringshoofd - de eerste democratisch verkozen president
van Peru van inheemse etniciteit. De presidentsverkiezingen van
2006 zagen de terugkeer van Alan Garcia Perez die, na een
teleurstellende presidentiële periode van 1985 tot 1990,
toezicht hield op een krachtig economisch herstel. Voormalig



legerofficier Ollanta Humala Tasso werd in juni 2011 tot
president gekozen en zette het gezonde, marktgerichte
economische beleid van de drie voorgaande administraties
voort. Armoede en werkloosheid zijn dramatisch gedaald in het
laatste decennium, en vandaag heeft Peru een van de best
presterende economieën in Latijns-Amerika. Pedro Pablo
Kuczynski Godard won een zeer beperkte presidentsverkiezing
in juni 2016. die Alejandro Toledo Manrique installeerde als het
nieuwe hoofd van de regering - de eerste democratisch
verkozen president van Peru van inheemse etniciteit. De
presidentsverkiezingen van 2006 zagen de terugkeer van Alan
Garcia Perez die, na een teleurstellende presidentiële periode
van 1985 tot 1990, toezicht hield op een krachtig economisch
herstel. Voormalig legerofficier Ollanta Humala Tasso werd in
juni 2011 tot president gekozen en zette het gezonde,
marktgerichte economische beleid van de drie voorgaande
administraties voort. Armoede en werkloosheid zijn dramatisch
gedaald in het laatste decennium, en vandaag heeft Peru een van
de best presterende economieën in Latijns-Amerika. Pedro
Pablo Kuczynski Godard won een zeer beperkte
presidentsverkiezing in juni 2016. die Alejandro Toledo
Manrique installeerde als het nieuwe hoofd van de regering - de
eerste democratisch verkozen president van Peru van inheemse
etniciteit. De presidentsverkiezingen van 2006 zagen de
terugkeer van Alan Garcia Perez die, na een teleurstellende
presidentiële periode van 1985 tot 1990, toezicht hield op een
krachtig economisch herstel. Voormalig legerofficier Ollanta
Humala Tasso werd in juni 2011 tot president verkozen en zette



het gezonde, marktgerichte economische beleid van de drie
voorgaande administraties voort. Armoede en werkloosheid zijn
dramatisch gedaald in het laatste decennium, en vandaag heeft
Peru een van de best presterende economieën in Latijns-
Amerika. Pedro Pablo Kuczynski Godard won een zeer
beperkte presidentsverkiezing in juni 2016. De
presidentsverkiezingen van 2006 zagen de terugkeer van Alan
Garcia Perez die, na een teleurstellende presidentiële periode
van 1985 tot 1990, toezicht hield op een krachtig economisch
herstel. Voormalig legerofficier Ollanta Humala Tasso werd in
juni 2011 tot president verkozen en zette het gezonde,
marktgerichte economische beleid van de drie voorgaande
administraties voort. Armoede en werkloosheid zijn dramatisch
gedaald in het laatste decennium, en vandaag heeft Peru een van
de best presterende economieën in Latijns-Amerika. Pedro
Pablo Kuczynski Godard won een zeer beperkte
presidentsverkiezing in juni 2016. De presidentsverkiezingen
van 2006 zagen de terugkeer van Alan Garcia Perez die, na een
teleurstellende presidentiële periode van 1985 tot 1990,
toezicht hield op een krachtig economisch herstel. Voormalig
legerofficier Ollanta Humala Tasso werd in juni 2011 tot
president verkozen en zette het gezonde, marktgerichte
economische beleid van de drie voorgaande administraties
voort. Armoede en werkloosheid zijn dramatisch gedaald in het
laatste decennium, en vandaag heeft Peru een van de best
presterende economieën in Latijns-Amerika. Pedro Pablo
Kuczynski Godard won een zeer beperkte presidentsverkiezing
in juni 2016. marktgeoriënteerd economisch beleid van de drie



voorgaande administraties. Armoede en werkloosheid zijn
dramatisch gedaald in het laatste decennium, en vandaag heeft
Peru een van de best presterende economieën in Latijns-
Amerika. Pedro Pablo Kuczynski Godard won een zeer
beperkte presidentsverkiezing in juni 2016. marktgeoriënteerd
economisch beleid van de drie voorgaande administraties.
Armoede en werkloosheid zijn dramatisch gedaald in het laatste
decennium, en vandaag heeft Peru een van de best presterende
economieën in Latijns-Amerika. Pedro Pablo Kuczynski
Godard won een zeer beperkte presidentsverkiezing in juni
2016.

Geografie van Peru

Waar op de wereld is Peru? De locatie
van dit land is West-Zuid-Amerika, grenzend aan de Stille
Zuidzee, tussen Chili en Ecuador. Het totale gebied van Peru is
1,285,216 km2, waarvan 1,279,996 km2 land is. Dus dit is een
heel groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: westelijke kustvlakte (costa),
hoge en ruige Andes in het centrum (sierra), oostelijke
laaglandjungle van Amazone bekken (selva). Het laagste punt
van Peru is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt Nevado



Huascaran 6.746 m. En het klimaat is varieert van tropisch in
oost tot droog woestijn in west; gematigd tot ijskoud in Andes.

Inwoners van Peru
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Peru wonen.

Het nummer is: 31,036,656 (7/2017 schatting). Er wonen dus
vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Amerindische 45%,
mestizo (gemengd Amerindiaans en wit) 37%, wit 15%, zwart,
Japans, Chinees en andere 3%. Wat zijn de talen in Peru?
Spaans (officieel) 84,1%, Quechua (officieel) 13%, Aymara
(officieel) 1,7%, Ashaninka 0,3%, andere moedertaal (inclusief
een groot aantal minder belangrijke Amazone-talen) 0,7%,
andere (inclusief vreemde talen en gebarentaal) 0,2 % (Est van
2007). En de religies: Rooms-katholiek 81,3%, Evangelical
12,5%, andere 3,3%, geen 2,9% (2007 est.). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 28 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat
dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder
dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 74 jaar. Waar wonen
de mensen in Peru? Hier: Ongeveer een derde van de bevolking
woont langs de woestijngordel in het westen, met een sterke
focus op de hoofdstad van Lima; de hooglanden van de Andes,
of de Sierra, die sterk wordt geïdentificeerd met de
Amerindische bevolking van het land, bevat ongeveer de helft
van de totale bevolking; de oostelijke hellingen van de Andes,
en het aangrenzende regenwoud, zijn dunbevolkt. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Peru zijn: LIMA
(hoofdstad) 9.897 miljoen; Arequipa 850.000; Trujillo 798.000



(2015).
Overheid en economie van Peru
De hoofdstad van Peru is Lima en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 25 regio's (regio's, enkelvoud -
regio) en 1 provincie (provincia); Amazonas, Ancash,
Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco,
Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque,
Lima, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura,
Puno, San Martin, Tacna, Tumbes, Ucayali. Met betrekking tot
de economie van Peru zijn belangrijke industriële producten
mijnbouw en raffinage van mineralen; staal, metaalproductie;
petroleumextractie en raffinage, vloeibaar aardgas en aardgas;
vissen en visverwerking, cement, glas, textiel, kleding,
voedselverwerking, bier, frisdranken, rubber, machines,
elektrische machines, chemicaliën, meubels. Belangrijke
landbouwproducten zijn Artisjokken, asperges, avocado's,
bosbessen, koffie, cacao, katoen, suikerriet, rijst, aardappelen,
maïs, weegbree, druiven, sinaasappels, ananas, guaves,
bananen, appels, citroenen, peren, coca, tomaten, mango's,
gerst, medicinale planten, quinoa, palmolie, goudsbloemen, uien,
tarwe, droge bonen; gevogelte, rundvlees, varkensvlees,
zuivelproducten; cavia's; vis. De belangrijkste exportgoederen
zijn koper, goud, lood, zink, tin, ijzererts , molybdeen, zilver;
ruwe aardolie en aardolieproducten, aardgas; koffie, asperges
en andere groenten, fruit, kleding en textiel, vismeel, vis,
chemicaliën, gefabriceerde metalen producten en machines,
legeringen en de belangrijkste exportpartners zijn China 23,5%,



VS 17,3%, Zwitserland 7,1%, Canada 4,7% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn aardolie en
aardolieproducten, chemicaliën, kunststoffen, machines,
voertuigen, televisietoestellen, elektrische schoppen, front-end-
laders, telefoons en telecommunicatieapparatuur, ijzer en staal,
tarwe, maïs, sojaproducten, papier, katoen, vaccins en
medicijnen en de belangrijkste importpartners zijn China 22,8%
, VS 20,2%, Brazilië 5,8%, Mexico 4,5% (2016). Hoe rijk is
Peru en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal
is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $13,300
(2017 schatting). Dit is best goed. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 22.7% (2014
schatting).

Kaart van Peru
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Filipijnen

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Filipijnen. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Filipijnen. Maar
laten we beginnen met de vlag van Filipijnen hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Filipijnen - Overzicht:
Wat moet je weten over Filipijnen? Laten we beginnen met

dit: De Filippijnse eilanden werden een Spaanse kolonie in de
16e eeuw; ze werden in 1898 afgestaan aan de VS na de
Spaans-Amerikaanse oorlog. In 1935 werden de Filippijnen
een zelfbesturend gemenebest. Manuel Quezon werd tot
president verkozen en moest het land voorbereiden op zijn
onafhankelijkheid na een overgang van tien jaar. In 1942 vielen
de eilanden onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede
Wereldoorlog, en Amerikaanse troepen en Filippino's vochten
in 1944-45 samen om de controle terug te krijgen. Op 4 juli
1946 bereikte de Republiek der Filipijnen haar
onafhankelijkheid. Een 20-jarige regel door Ferdinand Marcos
eindigde in 1986, toen een "people power" -beweging in Manila
("EDSA 1") hem tot ballingschap dwong en Corazon Aquino
installeerde als president. Haar voorzitterschap werd
belemmerd door verschillende couppogingen die een terugkeer
naar volledige politieke stabiliteit en economische ontwikkeling
in de weg stonden. Fidel Ramos werd in 1992 tot president
gekozen. Zijn bestuur werd gekenmerkt door toegenomen
stabiliteit en vooruitgang bij economische hervormingen. In
1992 sloten de VS zijn laatste militaire bases op de eilanden.
Joseph Estrada werd in 1998 tot president gekozen. Hij werd
opgevolgd door zijn vice-president, Gloria Macapagal-arroyo,
in januari 2001 nadat het stormachtige afzettingsproces tegen
corruptie van Estrada was mislukt en een andere "people



power" -beweging ("EDSA 2") zijn ontslag. Macapagal-arroyo
werd verkozen voor een termijn van zes jaar als president in
mei 2004. Haar presidentschap werd ontsierd door
verschillende beschuldigingen van corruptie, maar de Filippijnse
economie was een van de weinigen die krimp na de
wereldwijde financiële crisis van 2008, die elk jaar van haar
administratie uitbreidde, zou voorkomen. Benigno Aquino III
werd verkozen voor een termijn van zes jaar als president in
mei 2010 en werd opgevolgd door Rodrigo Duterte in mei
2016. De Filippijnse regering wordt geconfronteerd met
bedreigingen van verschillende groepen, waarvan sommige op
de lijst van buitenlandse terroristische organisaties van de
Amerikaanse regering staan. Manila voert een decennia
durende strijd tegen etnische Moro-opstanden in de zuidelijke
Filippijnen, wat heeft geleid tot een vredesakkoord met het
Moro National Liberation Front en voortdurende
vredesbesprekingen met het Moro Islamic Liberation Front. De
decennialang door maoïsten geïnspireerde opstandelingen van
het New People's Army opereren ook in een groot deel van het
land.

Geografie van Filipijnen

Waar op de wereld is Filipijnen? De
locatie van dit land is Zuidoost-Azië, archipel tussen de



Filippijnse Zee en de Zuid-Chinese Zee, ten oosten van
Vietnam. Het totale gebied van Filipijnen is 300,000 km2,
waarvan 298,170 km2 land is. Dus dit is een vrij groot land.
Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: meestal bergen met smalle tot uitgebreide kustvlakten.
Het laagste punt van Filipijnen is Filipijnse zee 0 m, het hoogste
punt Berg Apo 2.954 m. En het klimaat is tropische zee;
noordoost moesson (november tot april); zuidwest moesson
(mei tot oktober).

Inwoners van Filipijnen
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Filipijnen

wonen. Het nummer is: 104,256,076 (7/2017 schatting). Dus
dit land is een van de meest bevolkte in de wereld. Wie woont
hier? Tagalog 28,1%, Cebuano 13,1%, Ilocano 9%, Bisaya /
Binisaya 7,6%, Hiligaynon Ilonggo 7,5%, Bikol 6%, Waray
3,4%, andere 25,3% (2000 telling). Wat zijn de talen in
Filipijnen? Filipijns (officieel op Tagalog gebaseerd) en Engels
(officieel ); acht belangrijke dialecten - Tagalog, Cebuano,
Ilocano, Hiligaynon of Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango en
Pangasinan. En de religies: Catholic 82,9% (rooms-katholiek
80,9%, Aglipayan 2%), Muslim 5%, Evangelical 2,8%, Iglesia
ni Kristo 2,3%, andere christelijke 4,5%, andere 1,8%, niet-
gespecificeerde 0,6%, geen 0,1% (telling van 2000). Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 23.5 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 69.4 jaar. Waar



wonen de mensen in Filipijnen? Hier: bevolking geconcentreerd
waar goede landbouwgronden liggen; hoogste concentraties zijn
noordwesten en zuid-centraal Luzon, de zuidoostelijke
uitbreiding van Luzon, en de eilanden van de Visayan-zee, in het
bijzonder Cebu en Negros; Manila is de thuisbasis van een
achtste van de gehele nationale bevolking. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Filipijnen zijn: Manila (hoofdstad)
12,946 miljoen; Davao 1,63 miljoen; Cebu City 951.000;
Zamboanga 936.000 (2015).

Overheid en economie van Filipijnen
De hoofdstad van Filipijnen is Manilla en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 80 provincies en 39 gecharterde
steden. Met betrekking tot de economie van Filipijnen zijn
belangrijke industriële producten en elektronica assemblage,
voedsel en drank productie, bouw, elektrische / gas /
watervoorziening, chemische producten, radio / televisie /
communicatie uitrusting en apparaten, aardolie en brandstof,
textiel en kleding, niet-metaalhoudende mineralen,
basismetaalindustrie, transportapparatuur. Belangrijke
landbouwproducten zijn rijst, vis, vee, pluimvee, bananen,
kokosnoot / kopra, maïs, suikerriet, mango's, ananas,
cassavehalfgeleiders. De belangrijkste exportgoederen zijn
halfgeleiders en elektronische producten, machines en
transportmiddelen, houtproducten, chemicaliën, verwerkte
voedingsmiddelen en dranken, kleding, kokosolie,
koperconcentraten, zeevruchten, bananen / fruit en de
belangrijkste exportpartners zijn Japan 20,8%, VS 15,5%,



Hong Kong 11,7%, China 11%, Singapore 6,6%, Duitsland
4,1% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
elektronische producten, minerale brandstoffen, machines en
transportmiddelen, ijzer en staal, textiel, granen, chemicaliën,
kunststof en de belangrijkste importpartners zijn China 17,3%,
Japan 11,1%, VS 8,4%, Thailand 7,3%, Zuid-Korea 6,1%,
Singapore 6,1%, Indonesië 5,1 % (2016). Hoe rijk is Filipijnen
en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is
hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $8,200 (2017
schatting). Dit is een vrij laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
21.6% (2015 schatting).

Kaart van Filipijnen
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Polen

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Polen. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
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overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Polen. Maar
laten we beginnen met de vlag van Polen hier:
 

Polen - Overzicht:
Wat moet je weten over Polen? Laten we beginnen met dit:

De geschiedenis van Polen als staat begon in het midden van de
10e eeuw. Tegen het midden van de 16e eeuw regeerde het
Pools-Litouwse Gemenebest een groot stuk land in Midden- en
Oost-Europa. Tijdens de 18e eeuw verzwakte interne wanorde
de natie, en in een reeks overeenkomsten tussen 1772 en 1795
verdeelden Rusland, Pruisen en Oostenrijk Polen onderling.
Polen herwon zijn onafhankelijkheid in 1918 en werd pas in de
Tweede Wereldoorlog overvallen door Duitsland en de Sovjet-
Unie. Het werd een Sovjet-satellietstaat na de oorlog, maar de
regering was betrekkelijk tolerant en vooruitstrevend. De onrust
op de arbeidsmarkt in 1980 leidde tot de vorming van de
onafhankelijke vakbond "Solidariteit" die in de loop van de tijd
een politieke macht werd met meer dan 10 miljoen leden. Vrije
verkiezingen in 1989 en 1990 hebben de zeggenschap gekregen
van het parlement en het voorzitterschap over de solidariteit,
waardoor het communistische tijdperk ten einde is gekomen.
Een 'shocktherapie'-programma in het begin van de jaren
negentig stelde het land in staat zijn economie om te bouwen tot
een van de meest robuuste in Centraal-Europa. Polen trad toe
tot de NAVO in 1999 en de EU in 2004. Met zijn transformatie
naar een democratisch, marktgericht land dat grotendeels is



voltooid en met grote investeringen in defensie, energie en
andere infrastructuur, is Polen een steeds actiever lid van Euro-
Atlantische organisaties.

Geografie van Polen

Waar op de wereld is Polen? De
locatie van dit land is Midden-Europa, ten oosten van
Duitsland. Het totale gebied van Polen is 312,685 km2,
waarvan 304,255 km2 land is. Dus dit is een vrij groot land.
Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: meestal vlak; bergen langs de zuidoever. Het laagste
punt van Polen is bij Raczki Elblaskie -2 m, het hoogste punt
Rysy 2.499 m. En het klimaat is gematigd met koude, bewolkte,
matig strenge winters met frequente neerslag; milde zomers met
frequente buien en donderslagen.

Inwoners van Polen
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Polen wonen.

Het nummer is: 38,476,269 (7/2017 schatting). Er wonen dus
vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Poolse 96,9%, Silezisch
1,1%, Duitse 0,2%, Oekraïense 0,1%, andere en niet-
gespecificeerde 1,7%. Wat zijn de talen in Polen? Pools



(officieel) 98,2%, Silezisch 1,4%, andere 1,1%, niet-
gespecificeerd 1,3%. En de religies: katholiek 87,2% (inclusief
rooms-katholieke 86,9% en Grieks-katholieke, Armeens-
katholieke en Byzantijns-Slavische katholieke3%), orthodoxe
1,3% (bijna allemaal zijn Pools Autocephalous Orthodox),
Protestant 0,4% (voornamelijk Augsburg Evangelical en
Pentacostal), andere 0,4% (inclusief Jehovah's Getuige,
Boeddhist, Hare Krishna, Gaudiya Vaishnavism, Muslim,
Jewish, Mormon), niet gespecificeerd 10,8% (2012 est.). Hoe
oud zijn de mensen gemiddeld? 40.7 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 77.8 jaar. Waar
wonen de mensen in Polen? Hier: Bevolking geconcentreerd in
het zuidelijke gebied rond Krakau en het centrale gebied rond
Warschau en Lodz, met een uitbreiding van de noordelijke
kustplaats Gdansk. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Polen zijn: Warschau (hoofdstad) 1,722 miljoen; Krakau
760.000 (2015).

Overheid en economie van Polen
De hoofdstad van Polen is Warschau en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 16 provincies (wojewodztwa,
enkelvoud - wojewodztwo); Dolnoslaskie (Neder-Silezië),
Kujawsko-Pomorskie (Kuyavia-Pomerania), Lodzkie (Lodz),
Lubelskie (Lublin), Lubuskie (Lubusz), Malopolskie (Klein-
Polen), Mazowieckie (Masovia), Opolskie (Opole),
Podkarpackie (Subkarpaten) , Podlaskie, Pomorskie



(Pommeren), Slaskie (Silezië), Swietokrzyskie (Heilig Kruis),
Warminsko-Mazurskie (Ermland-Mazurië), Wielkopolskie
(Groot-Polen), Zachodniopomorskie (West-Pommeren). Met
betrekking tot de economie van Polen zijn belangrijke
industriële producten , ijzer en staal, kolenmijnen, chemicaliën,
scheepsbouw, voedselverwerking, glas, dranken, textiel.
Belangrijke landbouwproducten zijn Aardappelen, fruit,
groenten, tarwe; pluimvee, eieren, varkensvlees,
zuivelmachinebouw. De belangrijkste exportgoederen zijn
machines en transportmiddelen 37,8%, intermediaire
eindproducten 23,7%, diversen gefabriceerde goederen 17,1%,
voedsel en levende dieren 7,6% (2012 est.) en de belangrijkste
exportpartners zijn Duitsland 27,3%, VK 6,6%, Tsjechië 6,6%,
Frankrijk 5,4%, Italië 4,8%, Nederland 4,5% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines en
transportmiddelen 38%, tussenproducten 21%, chemicaliën
15%, mineralen, brandstoffen, smeermiddelen en aanverwante
materialen 9% (2011 est.) en de belangrijkste importpartners
zijn Duitsland 28,3%, China 7,9%, Nederland 6%, Rusland
5,8%, Italië 5,3%, Frankrijk 4,2%, Tsjechië 4,1% (2016). Hoe
rijk is Polen en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $29,300 (2017 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 17.6% (2015



schatting).
Kaart van Polen

 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Portugal

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Portugal. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Portugal. Maar
laten we beginnen met de vlag van Portugal hier:
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Portugal - Overzicht:
Wat moet je weten over Portugal? Laten we beginnen met

dit: Na zijn hoogtijdagen als mondiale maritieme macht in de
15e en 16e eeuw, verloor Portugal veel van zijn rijkdom en
status met de vernietiging van Lissabon tijdens een aardbeving
in 1755, bezetting tijdens de Napoleontische oorlogen en de
onafhankelijkheid van Brazilië, de rijkste kolonie, in 1822. Een
revolutie uit 1910 deed afbreuk aan de monarchie; gedurende
de meeste van de volgende zes decennia hebben repressieve
regeringen het land bestuurd. In 1974 installeerde een linkse
militaire coup grote democratische hervormingen. Het jaar
daarop verleende Portugal onafhankelijkheid aan al zijn
Afrikaanse koloniën. Portugal is stichtend lid van de NAVO en
trad in 1986 toe tot de EG (nu de EU).

Geografie van Portugal

Waar op de wereld is Portugal? De
locatie van dit land is Zuidwest-Europa, grenzend aan de
Noord-Atlantische Oceaan, ten westen van Spanje. Het totale



gebied van Portugal is 92,090 km2, waarvan 91,470 km2 land
is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het
land beschrijven? Op deze manier: verdeelt de west-stromende
rivier de Taag het land: het noorden is bergachtig naar het
binnenland, terwijl het zuiden wordt gekenmerkt door glooiende
vlaktes. Het laagste punt van Portugal is Atlantische Oceaan 0
m, het hoogste punt Ponta do Pico (Pico of Pico Alto) op Ilha
do Pico op de Azoren 2.351 m. En het klimaat is maritiem
gematigd; koel en regenachtig in het noorden, warmer en droger
in het zuiden.

Inwoners van Portugal
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Portugal wonen.

Het nummer is: 10,839,514 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? homogene mediterrane
bevolking; burgers van zwarte Afrikaanse afkomst die tijdens
het dekolonisatie-aantal minder dan 100.000 naar het vasteland
emigreerden; sinds 1990 zijn Oost-Europeanen Portugal. Wat
zijn de talen in Portugal? Portugees (officieel) binnengekomen ,
Mirandese (officieel, maar lokaal),. En de religies: rooms-
katholiek 81%, andere christen 3,3%, andere (inclusief joods,
moslim, andere) 0,6%, geen 6,8%, niet-gespecificeerd 8,3%.
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 42.2 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 79.4 jaar. Waar
wonen de mensen in Portugal? Hier: Concentraties zijn
voornamelijk langs of nabij de Atlantische kust; zowel Lissabon



als de op een na grootste stad, Porto, zijn kuststeden. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Portugal zijn: Lissabon
(hoofdstad) 2.884 miljoen; Porto 1,299 miljoen (2015).

Overheid en economie van Portugal
De hoofdstad van Portugal is Lissabon en het overheidstype

semi-presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 18 districten (distritos, singular -
distrito) en 2 autonome regio's (regioes autonomas, singular -
regiao autonoma); Aveiro, Acores (Azoren), Beja, Braga,
Braganca, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda,
Leiria, Lisboa (Lissabon), Madeira, Portalegre, Porto,
Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu. Met
betrekking tot de economie van Portugal zijn belangrijke
industriële producten textiel, kleding, schoeisel, hout en kurk,
papier en pulp, chemicaliën, brandstoffen en smeermiddelen,
auto's en auto-onderdelen, onedele metalen, mineralen,
porselein en keramiek, glaswerk, technologie,
telecommunicatie; zuivelproducten, wijn, andere
voedingsmiddelen; scheepsbouw en renovatie; toerisme,
kunststoffen, financiële diensten, optica. Belangrijke
landbouwproducten zijn Graan, aardappelen, tomaten, olijven,
druiven; schapen, runderen, geiten, varkens, pluimvee,
zuivelproducten; vis. De belangrijkste exportgoederen zijn
landbouwproducten, levensmiddelen, wijn, olieproducten,
chemische producten, kunststoffen en rubber, huiden, leer, hout
en kurk, houtpulp en papier, textielmaterialen, kleding,
schoeisel, machines en gereedschappen, basismetalen en de
belangrijkste exportpartners zijn Spanje 26,2%, Frankrijk



12,6%, Duitsland 11,7%, VK 7%, VS 4,9% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn landbouwproducten,
chemische producten, voertuigen en ander transportmateriaal,
optische en precisie-instrumenten, computeraccessoires en
onderdelen, halfgeleiders en aanverwante apparaten,
olieproducten, onedele metalen, voedingsproducten,
textielmaterialen en de belangrijkste importpartners zijn Spanje
32,8%, Duitsland 13,5%, Frankrijk 7,8%, Italië 5,5%,
Nederland 5,1% (2016). Hoe rijk is Portugal en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $30,300 (2017 schatting). Dit
betekent dat de levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens: 19%
(2015 schatting).

Kaart van Portugal
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Puerto Rico

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Puerto Rico. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
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overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Puerto Rico.
Maar laten we beginnen met de vlag van Puerto Rico hier:
 

Puerto Rico - Overzicht:
Wat moet je weten over Puerto Rico? Laten we beginnen

met dit: Het eiland werd eeuwenlang bevolkt door inheemse
volken en werd in 1493 opgeëist door de Spaanse kroon na de
tweede reis van Columbus naar Amerika. In 1898, na 400 jaar
koloniale overheersing die de inheemse bevolking bijna
uitgeroeid en Afrikaanse slavenarbeid introduceerde, werd
Puerto Rico afgestaan aan de VS als gevolg van de Spaans-
Amerikaanse oorlog. Puerto Ricanen kregen het Amerikaanse
staatsburgerschap in 1917. In 1948 werden er officieel gekozen
gouverneurs uitgezonden. In 1952 werd een grondwet
aangenomen die voorzag in intern zelfbestuur. In
volksstemmingen gehouden in 1967, 1993 en 1998, kozen
kiezers ervoor om de bestaande politieke status met de VS niet
te wijzigen, maar de resultaten van een stemming van 2012
lieten de mogelijkheid open voor Amerikaanse staat.
Economische recessie op het eiland heeft sinds 2005 geleid tot
een netto bevolkingsverlies, omdat een groot aantal inwoners
naar het Amerikaanse vasteland verhuisde. De trend is sinds
2010 versneld; in 2014 ondervond Puerto Rico een netto
bevolkingsverlies aan het vasteland van 64.000, meer dan het
dubbele van het nettoverlies van 26.000 in 2010. De orkaan
Maria trof het eiland op 20 september 2017 en veroorzaakte



catastrofale schade inclusief vernietiging van het elektriciteitsnet
dat verlamd was door Orkaan Irma slechts twee weken eerder.
Het was de ergste storm om het eiland in acht decennia te raken
en de schade wordt geschat op tientallen miljarden dollars. De
orkaan Maria trof het eiland op 20 september 2017 en
veroorzaakte catastrofale schade, waaronder de vernietiging
van het elektriciteitsnet dat slechts twee weken eerder was
vervormd door de orkaan Irma. Het was de ergste storm om
het eiland in acht decennia te raken en de schade wordt geschat
op tientallen miljarden dollars. De orkaan Maria trof het eiland
op 20 september 2017 en veroorzaakte catastrofale schade,
waaronder de vernietiging van het elektriciteitsnet dat slechts
twee weken eerder was vervormd door de orkaan Irma. Het
was de ergste storm om het eiland in acht decennia te raken en
de schade wordt geschat op tientallen miljarden dollars.

Geografie van Puerto Rico

Waar op de wereld is Puerto Rico?
De locatie van dit land is Caraïben, eiland tussen de Caribische
Zee en de Noord-Atlantische Oceaan, ten oosten van de
Dominicaanse Republiek. Het totale gebied van Puerto Rico is
9,104 km2, waarvan 8,959 km2 land is. Dus dit is een vrij klein
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: meestal bergen met kustvlakte in het noorden;
steile bergen naar de zee aan de westkust; zandstranden langs



de meeste kustgebieden. Het laagste punt van Puerto Rico is
Caribische zee 0 m, het hoogste punt Cerro de Punta 1.338 m.
En het klimaat is tropische zee, mild; weinig seizoengebonden
temperatuurvariatie.

Inwoners van Puerto Rico
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Puerto Rico

wonen. Het nummer is: 3,351,827 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? wit 75,8%, zwart /
Afro-Amerikaans 12,4%, andere 8,5% (inclusief American
Indian, Alaskan Native, Native Hawaiian, andere Pacific
Islander en anderen), gemengd 3,3%. Wat zijn de talen in
Puerto Rico? Spaans, Engels. En de religies: rooms-katholiek
85%, protestant en andere 15%. Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 41.5 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 80.9 jaar. Waar wonen de mensen in
Puerto Rico? Hier: de clusters van de bevolking zijn te vinden
langs de kust, de grootste van deze is te vinden in en rond San
Juan; een uitzondering hierop is een omvangrijke populatie in
het binnenland van het eiland, direct ten zuiden van de
hoofdstad rond Caguas; het grootste deel van het binnenland,
met name in de westelijke helft van het eiland, wordt
gedomineerd door de Cordillera Central-bergen, waar de
bevolkingsdichtheid laag is. De belangrijkste stedelijke gebieden
van Puerto Rico zijn: SAN JUAN (hoofdstad) 2,463 miljoen
(2015).



Overheid en economie van Puerto Rico
De hoofdstad van Puerto Rico is San Juan en het

overheidstype presidentiële democratie; een zelfbesturend
gemenebest in politieke associatie met de VS. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - geen (het
grondgebied van de VS met de status van gemenebest); er zijn
geen eerste-orde administratieve afdelingen zoals bepaald door
de regering van de VS, maar er zijn 78 gemeenten (municipios,
singular - municipio) bij de tweede orde; Adjuntas, Aguada,
Aguadilla, Aguas Buenas, Aibonito, Anasco, Arecibo, Arroyo,
Barceloneta, Barranquitas, Bayamon, Cabo Rojo, Caguas,
Camuy, Canovanas, Carolina, Catano, Cayey, Ceiba, Ciales,
Cidra, Coamo, Comerio, Corozal, Culebra, Dorado, Fajardo,
Florida, Guanica, Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Gurabo,
Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya, Juana Diaz,
Juncos, Lajas, Lares, Las Marias, Las Piedras, Loiza, Luquillo,
Manati, Maricao , Maunabo, Mayaguez, Moca, Morovis,
Naguabo, Naranjito, Orocovis, Patillas, Penuelas, Ponce,
Quebradillas, Rincon, Rio Grande, Sabana Grande, Salinas,
San German, San Juan, San Lorenzo,. Met betrekking tot de
economie van Puerto Rico zijn belangrijke industriële producten
, elektronica, kleding, voedingsproducten, toerisme. Belangrijke
landbouwproducten zijn suikerriet, koffie, ananas, plantains,
bananen; veeproducten, kippengeneesmiddelen. De
belangrijkste exportgoederen zijn chemicaliën, elektronica,
kleding, tonijnconserven, rum, drankconcentraten, medische
apparatuur en de belangrijkste exportpartners zijn dit is
onbekend. De belangrijkste importgoederen zijn chemicaliën,



machines en uitrusting, kleding, voedsel, vis, aardolieproducten
en de belangrijkste importpartners zijn dit is onbekend. Hoe rijk
is Puerto Rico en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $37,900 (2017 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Puerto Rico
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Qatar

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Qatar. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Qatar. Maar
laten we beginnen met de vlag van Qatar hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Qatar - Overzicht:
Wat moet je weten over Qatar? Laten we beginnen met dit:

Geregeerd door de Al Thani-familie sinds het midden van de
19e eeuw, transformeerde Qatar zich in de afgelopen 60 jaar
van een arm Brits protectoraat dat voornamelijk genoteerd was
voor pareling tot een onafhankelijke staat met aanzienlijke
inkomsten uit olie en aardgas. De voortdurende overheveling
van de olie-inkomsten tot halverwege de jaren negentig door
Qatari amirs die permanent in Europa woonden, had de
economische groei van Qatar belemmerd. Voormalig amir
Hamad bin Khalifa Al Thani, die zijn vader in 1995 omver
wierp in een bloedeloze coup, luidde ingrijpende politieke en
media-hervormingen, ongekende economische investeringen en
een groeiende regionale leidende rol van Qatar in, onder meer
door de oprichting van de pan- Arabisch satellietnieuwsnetwerk
Al-Jazeera en Qatar's bemiddeling bij enkele regionale
conflicten. In de jaren 2000, Qatar heeft zijn langdurige
grensconflicten met zowel Bahrein als Saoedi-Arabië opgelost
en had in 2007 het hoogste inkomen per hoofd bereikt van de
wereld. Qatar ondervond in 2010-11 geen binnenlandse
onlusten of geweld zoals in andere landen in het Nabije Oosten
en Noord-Afrika, deels vanwege zijn immense rijkdom. Medio
2013 trad Hamad vredig af, en overhandigde hij de macht aan
zijn zoon, de huidige Amir Tamim bin Hamad. Tamim blijft
populair bij het Qatari-publiek, dat prioriteit heeft gegeven aan
het verbeteren van de binnenlandse welvaart van Qataris,



inclusief het opzetten van geavanceerde gezondheidszorg- en
onderwijssystemen en het uitbreiden van de infrastructuur van
het land in afwachting van Doha's hosting van het Wereldbeker
2022. Onlangs waren de relaties van Qatar met zijn buren soms
gespannen. Na het uitbreken van de regionale onrust in 2011,
Doha was trots op zijn steun voor vele volksrevoluties, met
name in Libië en Syrië. Deze houding ging ten koste van de
betrekkingen van Qatar met Bahrein, Saoedi-Arabië en de
Verenigde Arabische Emiraten (VAE), die hun respectieve
ambassadeurs uit Doha in maart 2014 tijdelijk opriepen. Tamim
zag later toe op de opwarming van de betrekkingen van Qatar
met Bahrein, Saoedi-Arabië, en de VAE in november 2014 na
bemiddeling door Koeweit en ondertekening van de Riyadh-
overeenkomst. In juni 2017 hebben het Kwartet - Bahrein,
Egypte, Saoedi-Arabië en de VAE - de diplomatieke en
economische banden met Qatar verbroken in reactie op
vermeende schendingen van de overeenkomst. die in maart
2014 tijdelijk hun respectieve ambassadeurs uit Doha
ophaalden. Tamim hield later toezicht op de opwarming van de
betrekkingen van Qatar met Bahrein, Saoedi-Arabië en de
VAE in november 2014 na bemiddeling door Koeweit en
ondertekening van de Riyadh-overeenkomst. In juni 2017
hebben het Kwartet - Bahrein, Egypte, Saoedi-Arabië en de
VAE - de diplomatieke en economische banden met Qatar
verbroken in reactie op vermeende schendingen van de
overeenkomst. die in maart 2014 tijdelijk hun respectieve
ambassadeurs uit Doha ophaalden. Tamim hield later toezicht
op de opwarming van de betrekkingen van Qatar met Bahrein,



Saoedi-Arabië en de VAE in november 2014 na bemiddeling
door Koeweit en ondertekening van de Riyadh-overeenkomst.
In juni 2017 hebben het Kwartet - Bahrein, Egypte, Saoedi-
Arabië en de VAE - de diplomatieke en economische banden
met Qatar verbroken in reactie op vermeende schendingen van
de overeenkomst.

Geografie van Qatar

Waar op de wereld is Qatar? De
locatie van dit land is Midden-Oosten, schiereiland grenzend
aan de Perzische Golf en Saoedi-Arabië. Het totale gebied van
Qatar is 11,586 km2, waarvan 11,586 km2 land is. Dus dit is
een vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: meestal vlakke en kale woestijn.
Het laagste punt van Qatar is Perzische Golf 0 m, het hoogste
punt Tuwayyir al Hamir 103 m. En het klimaat is dor; milde,
aangename winters; zeer hete, vochtige zomers.

Inwoners van Qatar
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Qatar wonen.

Het nummer is: 2,314,307 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Niet-Qatari 88,4%,
Qatari 11,6% (2015 est.). Wat zijn de talen in Qatar? Arabisch



(officieel), Engels vaak gebruikt als tweede taal. En de religies:
moslim 67,7%, christen 13,8%, hindoe 13,8%, boeddhist
3,1%, volksreligie. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 33.2
jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is
- dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft
is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)?
Dit: 78.9 jaar. Waar wonen de mensen in Qatar? Hier: het
grootste deel van de bevolking is geclusterd in of rond de
hoofdstad Doha aan de oostkant van het schiereiland. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Qatar zijn: DOHA
(hoofdstad) 718.000 (2015).

Overheid en economie van Qatar
De hoofdstad van Qatar is Doha en het overheidstype

absolute monarchie. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 8 gemeenten (baladiyat, singular -
baladiyah); Ad Dawhah, Al Khawr wa adh Dhakhirah, Al
Wakrah, Ar Rayyan, Ash Shamal, Ash Shihaniyah, Az Za'ayin,
Umm Salal. Met betrekking tot de economie van Qatar zijn
belangrijke industriële producten vloeibaar aardgas, productie
en raffinage van ruwe olie, ammoniak, kunstmest,
petrochemicaliën, stalen wapeningsstaven, cement, commercieel
scheepsreparatie. Belangrijke landbouwproducten zijn Fruit,
groenten; gevogelte, zuivelproducten, rundvlees; vis. De
belangrijkste exportgoederen zijn vloeibaar aardgas (LNG),
aardolieproducten, meststoffen, staal en de belangrijkste
exportpartners zijn Japan 20%, Zuid-Korea 15,5%, India
13,1%, China 8,2%, Verenigde Arabische Emiraten 5,5%,
Singapore 5,3% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn



machines en transportmiddelen, voedsel, chemicaliën en de
belangrijkste importpartners zijn VS 13,7%, Duitsland 9,8%,
VAE 9,2%, China 8,6%, Japan 7,2%, VK 5,5%, Saoedi-
Arabië Arabië 4,6%, Italië 4,4% (2016). Hoe rijk is Qatar en
hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier
het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $124,900 (2017
schatting). Dus de mensen zijn hier gemiddeld erg rijk. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
onbekend%.

Kaart van Qatar
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Roemenië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Roemenië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Roemenië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Roemenië hier:
 

Roemenië - Overzicht:
Wat moet je weten over Roemenië? Laten we beginnen met

dit: De vorstendommen van Walachije en Moldavië -
eeuwenlang onder de suzereiniteit van het Turkse Ottomaanse
Rijk - verzekerden hun autonomie in 1856; ze waren de facto
verbonden in 1859 en formeel verenigd in 1862 onder de
nieuwe naam Roemenië. Het land kreeg erkenning van zijn
onafhankelijkheid in 1878. Het sloot zich aan bij de geallieerde
machten in de Eerste Wereldoorlog en verwierf nieuwe
gebieden - met name Transsylvanië - na het conflict. In 1940
bond Roemenië banden met de Asmogendheden en nam deel
aan de Duitse invasie van de USSR in 1941. Drie jaar later,
onder de voet gelopen door de Sovjets, tekende Roemenië een
wapenstilstand. De naoorlogse Sovjetbezetting leidde in 1947
tot de vorming van een communistische 'volksrepubliek' en de
troonsafstand van de koning. De decennialange heerschappij
van dictator Nicolae Ceausescu, die in 1965 de macht
overnam, en zijn Securitate-politiestaat werd in de jaren tachtig
steeds beklemmender en draconischer. Ceausescu werd eind
1989 omvergeworpen en geëxecuteerd. Voormalige
communisten domineerden de regering tot 1996 toen ze uit de
macht werden geveegd. Roemenië trad in 2004 toe tot de
NAVO en de EU in 2007.



Geografie van Roemenië

Waar op de wereld is Roemenië? De
locatie van dit land is Zuidoost-Europa, grenzend aan de
Zwarte Zee, tussen Bulgarije en Oekraïne. Het totale gebied
van Roemenië is 238,391 km2, waarvan 229,891 km2 land is.
Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van het
land beschrijven? Op deze manier: centraal Transylvaans
bekken is gescheiden van het Moldavische plateau in het oosten
door de oostelijke Karpaten en gescheiden van de vlakte
Walachian in het zuiden door de Transsylvanische Alpen. Het
laagste punt van Roemenië is Zwarte Zee 0 m, het hoogste punt
Moldoveanu 2.544 m. En het klimaat is gematigd; koude,
bewolkte winters met frequente sneeuw en mist; zonnige zomers
met frequente buien en onweersbuien.

Inwoners van Roemenië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Roemenië

wonen. Het nummer is: 21,529,967 (7/2017 schatting). Er
wonen dus vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Roemeense
83.4%, Hongaarse 6.1%, Romani 3.1%, Oekraïense 0.3%,
Duitse 0.2%, andere 0.7%, niet gespecificeerde 6.1% ( 2011



est.). Wat zijn de talen in Roemenië? Roemeens (officieel)
85,4%, Hongaars 6,3%, Romani 1,2%, andere 1%, niet-
gespecificeerd 6,1% (est 2011). En de religies: Oosters-
orthodox (inclusief alle deelnominaties) 81,9%, protestant
(verschillende denominaties inclusief gereformeerd en
Pinkstergelovig) 6,4%, rooms-katholiek 4,3%, andere (inclusief
moslim) 0,9%, geen of atheïst 0,2%, niet-gespecificeerd 6,3%
(2011 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 41.1 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 75.4
jaar. Waar wonen de mensen in Roemenië? Hier: Verstedelijking
is niet bijzonder hoog, en een redelijk gelijke
bevolkingsspreiding is te vinden in het grootste deel van het
land, met stedelijke gebieden die grotere en dichtere populaties
aantrekken; Hongaren, de grootste minderheid van het land,
hebben een bijzonder sterke aanwezigheid in Oost-
Transsylvanië. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Roemenië zijn: Boekarest (hoofdstad) 1,868 miljoen (2015).

Overheid en economie van Roemenië
De hoofdstad van Roemenië is Boekarest en het

overheidstype semi-presidentieel republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 41 provincies
(judete, singular - judet) en 1 gemeente (municipiu); Alba,
Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila,
Brasov, Bucuresti (Boekarest), Buzau, Calarasi, Caras-Severin,
Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj,
Giurgiu, Harghita , Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures,



Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare,
Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Valcea,
Vrancea. Met betrekking tot de economie van Roemenië zijn
belangrijke industriële producten elektrische machines en
uitrusting, auto-assemblage, textiel en schoeisel, lichte machines,
metallurgie, chemicaliën, voedselverwerking,
petroleumraffinage, mijnbouw, hout, bouwmaterialen.
Belangrijke landbouwproducten zijn tarwe, maïs, gerst,
suikerbieten, zonnebloemzaad, aardappelen, druiven; eieren,
schapen. De belangrijkste exportgoederen zijn machines en
uitrusting, andere industrieproducten, landbouw producten en
voedingsmiddelen, metalen en metalen producten, chemicaliën,
mineralen en brandstoffen, grondstoffen en de belangrijkste
exportpartners zijn Duitsland 21,5%, Italië 11,6%, Frankrijk
7,2%, Hongarije 5,2%, VK 4,3% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en uitrusting, andere
industrieproducten, chemicaliën, landbouw producten en
voedingsmiddelen, brandstoffen en mineralen, metalen en
metalen producten, grondstoffen en de belangrijkste
importpartners zijn Duitsland 20,5%, Italië 10,3%, Hongarije
7,5%, Frankrijk 5,6%, Polen 5,1%, China 5,1%, Nederland
4,1% (2016). Hoe rijk is Roemenië en hoe rijk zijn mensen in
dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van
de bevolking (PPP): $24,000 (2017 schatting). Dit betekent dat
de levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker



nummer - bevolking onder de armoedegrens: 22.4% (2012
schatting).

Kaart van Roemenië
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Rusland

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Rusland. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Rusland. Maar
laten we beginnen met de vlag van Rusland hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Rusland - Overzicht:
Wat moet je weten over Rusland? Laten we beginnen met

dit: Opgericht in de 12e eeuw, kon het Prinsdom van Muscovy
ontstaan uit meer dan 200 jaar Mongoolse overheersing (13e-
15e eeuw) en geleidelijk omringende vorstendommen veroveren
en absorberen. In het begin van de 17e eeuw zette een nieuwe
Romanov-dynastie dit beleid van uitbreiding over Siberië naar
de Stille Oceaan voort. Onder Peter I (regeerde 1682-1725)
werd de hegemonie uitgebreid naar de Oostzee en het land
werd omgedoopt tot het Russische rijk. Tijdens de 19e eeuw
werden meer territoriale overnames gedaan in Europa en Azië.
De nederlaag in de Russisch-Japanse oorlog van 1904-05
droeg bij tot de revolutie van 1905, wat resulteerde in de
vorming van een parlement en andere hervormingen. Herhaalde
verwoestende nederlagen van het Russische leger in de Eerste
Wereldoorlog leidden tot wijdverbreide rellen in de grote steden
van het Russische rijk en tot de omverwerping in 1917 van het
keizerlijke huishouden. De communisten onder Vladimir Lenin
grepen snel daarna de macht en vormden de USSR. De
meedogenloze heerschappij van Iosif Stalin (1928-53)
versterkte het communistische bewind en de Russische
dominantie van de Sovjet-Unie ten koste van tientallen
miljoenen levens. Na het verslaan van Duitsland in de Tweede
Wereldoorlog als onderdeel van een alliantie met de VS (1939-
1945), breidde de USSR zijn territorium en invloed uit in Oost-



Europa en ontpopte zich als een wereldmacht. De USSR was
de belangrijkste tegenstander van de VS tijdens de Koude
Oorlog (1947-1991). De Sovjet-economie en -maatschappij
stagneerden in de decennia na Stalin's regering, totdat algemeen
secretaris Mikhail Gorbachev (1985-91) glasnost (openheid) en
perestroika (herstructurering) introduceerde in een poging het
communisme te moderniseren, maar zijn initiatieven lanceerden
onbedoeld krachten die in december 1991 de USSR
versplinterden in Rusland en 14 andere onafhankelijke
republieken. Na economische en politieke beroering tijdens de
ambtstermijn van President Boris Jeltsin (1991-99), verschoof
Rusland naar een gecentraliseerde autoritaire staat onder leiding
van president Vladimir Poetin (2000-2008, 2012-heden)
waarin het regime probeert zijn regel te legitimeren door middel
van beheerd verkiezingen, populistische oproepen, een
buitenlands beleid gericht op het verbeteren van de geopolitieke
invloed van het land en op grondstoffen gebaseerde
economische groei. Rusland wordt geconfronteerd met een
grotendeels ingetogen rebellenbeweging in Tsjetsjenië en enkele
andere omliggende regio's,

Geografie van Rusland

Waar op de wereld is Rusland? De



locatie van dit land is Noord-Azië grenzend aan de Noordelijke
IJszee, zich uitstrekkend van Europa (het gedeelte ten westen
van de Oeral) tot de Noord-Stille Oceaan. Het totale gebied
van Rusland is 17,098,242 km2, waarvan 16,377,742 km2 land
is. Dit is een van de grootste landen ter wereld. Hoe kunnen we
het terrein van het land beschrijven? Op deze manier: brede
vlakte van de Arctische kust met lage heuvels ten westen van de
Oeral; uitgestrekt naaldbos en toendra in Siberië; hooglanden
en bergen langs de zuidelijke grensstreken. Het laagste punt van
Rusland is Kaspische Zee -28 m, het hoogste punt Gora El'brus
5.642 m (hoogste punt van Europa). En het klimaat is varieert
van steppes in het zuiden tot vochtige continentaal in een groot
deel van Europees Rusland ; subarctisch in Siberië tot
toendraklimaat in het poolnoorden; de winters variëren van koel
langs de kust van de Zwarte Zee tot ijskoud in Siberië; de
zomers variëren van warm in de steppen tot afkoelen langs de.

Inwoners van Rusland
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Rusland wonen.

Het nummer is: 142,257,519 (7/2017 schatting). Dus dit land is
een van de meest bevolkte in de wereld. Wie woont hier?
Russisch 77,7%, Tataar 3,7%, Oekraïens 1,4%, bashkir 1,1%,
Tsjoevasj 1%, Tsjetsjeen 1%, andere 10,2%, niet-
gespecificeerd 3,9%. Wat zijn de talen in Rusland? Russisch
(officieel) 85,7%, Tataar 3,2%, Tsjetsjeen 1%, andere 10,1%.
En de religies: Russisch-orthodox 15-20%, moslim 10-15%,
andere christen 2% (2006 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 39.6 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit



aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 71 jaar. Waar wonen de mensen in
Rusland? Hier: de bevolking is sterk geconcentreerd in de
meest westelijke helft van het land, van de Oostzee tot de
Kaspische Zee en oostwaarts evenwijdig aan de Kazachse
grens; elders worden grote. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Rusland zijn: hoeveelheden geïsoleerd en meestal
gevonden in het zuiden van Moskou (hoofdstad) 12,166
miljoen; Sint-Petersburg 4,993 miljoen; Novosibirsk 1,497
miljoen; Yekaterinburg 1,379 miljoen; Nizhniy Novgorod 1.212
miljoen; Samara 1.164 miljoen (2015).

Overheid en economie van Rusland
De hoofdstad van Rusland is Moskou en het overheidstype

semi-presidentiële federatie. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 46 provincies (oblasti, enkelvoud -
oblast), 21 republieken (respubliki, singular - respublika), 4
autonome okrugs (avtonomnyye okrugi, singular - avtonomnyy
okrug), 9 krays (kraya, singular - kray), 2 federale steden
(goroda, enkelvoud - Gorod), en 1 autonome oblast
(avtonomnaya oblast '). Met betrekking tot de economie van
Rusland zijn belangrijke industriële producten compleet
assortiment mijnbouw- en mijnbouwindustrieën die kolen, olie,
gas, chemicaliën en metalen produceren; alle vormen van
machinebouw van walserijen tot krachtige vliegtuigen en
ruimtevoertuigen; defensie-industrieën (inclusief radar,
raketproductie, geavanceerde elektronische componenten),
scheepsbouw; uitrusting voor weg- en railvervoer;



communicatie middelen; landbouwmachines, tractoren en
bouwmachines; uitrusting voor het opwekken en overbrengen
van elektrische energie; medische en wetenschappelijke
instrumenten; duurzame consumptiegoederen, textiel,
levensmiddelen, ambachten. Belangrijke landbouwproducten
zijn Graan, suikerbieten, zonnebloempitten, groenten, fruit;
rundvlees, melk. De belangrijkste exportgoederen zijn aardolie
en aardolieproducten, aardgas, metalen, hout en houtproducten,
chemicaliën en een breed scala aan civiele en militaire producten
en de belangrijkste exportpartners zijn Nederland 10,5%,
China 10,3%, Duitsland 7,8%, Turkije 5%, Italië 4,4%, Wit-
Rusland 4,3% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
machines, voertuigen, farmaceutische producten, plastic,
halffabrikaten van metaalproducten, vlees, fruit en noten,
optisch en medisch instrumenten, ijzer, staal en de belangrijkste
importpartners zijn China 21,6%, Duitsland 11%, VS 6,3%,
Frankrijk 4,8%, Italië 4,4%, Wit-Rusland 4,3% (2016). Hoe
rijk is Rusland en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $27,900 (2017 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 13.3% (2015
schatting).

Kaart van Rusland
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Rwanda

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Rwanda. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Rwanda. Maar
laten we beginnen met de vlag van Rwanda hier:
 

Rwanda - Overzicht:
Wat moet je weten over Rwanda? Laten we beginnen met

dit: In 1959, drie jaar voor de onafhankelijkheid van België,
heeft de etnische meerderheid, de Hutu's, de heersende Tutsi-
koning omvergeworpen. In de daaropvolgende jaren werden
duizenden Tutsi's gedood en ongeveer 150.000 verdreven in
ballingschap in de buurlanden. De kinderen van deze ballingen
vormden later een rebellengroep, het Rwandees Patriottisch

http://mapsguides.com/


Front (RPF), en begonnen een burgeroorlog in 1990. De
oorlog, samen met verschillende politieke en economische
omwentelingen, verergerde de etnische spanningen, culminerend
in april 1994 in een staat georkestreerde volkerenmoord,
waarbij Rwandezen tot een miljoen van hun medeburgers
hebben gedood, waaronder ongeveer driekwart van de Tutsi-
bevolking. De genocide eindigde later datzelfde jaar toen de
overheersende Tutsi RPF, opererend vanuit Uganda en het
noorden van Rwanda, het nationale leger en de Hutu-milities
versloeg, en vestigde een door RPF geleide regering van
nationale eenheid. Ongeveer 2 miljoen Hutu-vluchtelingen -
velen uit vrees voor Tutsi-vergelding - vluchtten naar het
naburige Burundi, Tanzania, Oeganda en het voormalige Zaïre.
Sindsdien zijn de meeste vluchtelingen teruggekeerd naar
Rwanda, maar enkele duizenden bleven in de naburige
Democratische Republiek Congo (DRC, het voormalige Zaïre)
en vormden een extremistische rebel, gericht op het terughalen
van Rwanda, zoals de RPF dat deed in 1990. Rwanda hield
zijn eerste lokale verkiezingen in 1999 en zijn eerste post-
genocide presidents- en parlementsverkiezingen in 2003.
Rwanda organiseerde in 2009 een gezamenlijke militaire
operatie met het Congolese leger in de DRC om de Hutu
extremistische opstand daar uit te schakelen, en Kigali en
Kinshasa herstelden diplomatieke relaties . Rwanda trad eind
2009 ook toe tot het Gemenebest.

Geografie van Rwanda



Waar op de wereld is Rwanda? De
locatie van dit land is Centraal-Afrika, ten oosten van de
Democratische Republiek Congo, ten noorden van Burundi.
Het totale gebied van Rwanda is 26,338 km2, waarvan 24,668
km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: meestal met
gras begroeide hooglanden en heuvels; reliëf is bergachtig met
afnemende hoogte van west naar oost. Het laagste punt van
Rwanda is Rusizi-rivier 950 m, het hoogste punt Volcan
Karisimbi 4.519 m. En het klimaat is gematigd; twee
regenseizoenen (februari tot april, november tot januari); mild in
bergen met vorst en sneeuw mogelijk,.

Inwoners van Rwanda
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Rwanda wonen.

Het nummer is: 11,901,484. Dit is dus geen erg grote populatie.
Wie woont hier? Hutu (Bantu), Tutsi (Hamitic), Twa (Pygmy).
Wat zijn de talen in Rwanda? Kinyarwanda (officiële, universele
Bantu-volkstaal) 93,2%, Frans (officieel). En de religies:
protestant 50,2% (inclusief Adventist 12% en andere
protestantse 38,2%), rooms-katholieke 44,3%, moslim 2%,
andere 0,9% (inclusief traditionalistische / animistische), geen



2,5%, niet gespecificeerd. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld?
19 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de
mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de
andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de
geboorte)? Dit: 64.3 jaar. Waar wonen de mensen in Rwanda?
Hier: Een van de meest dichtbevolkte landen van Afrika; grote
concentraties hebben de neiging om in de centrale regio's en
langs de oever van het meer Kivu in het westen van. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Rwanda zijn: Kigali
(hoofdstad) 1,257 miljoen (2015).

Overheid en economie van Rwanda
De hoofdstad van Rwanda is Kigali en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 4 provincies (in het Frans -
provincies, enkelvoud - provincie; in Kinyarwanda - intara voor
enkelvoud en meervoud) en 1 stad (in het Frans - ville; in
Kinyarwanda - umujyi); Est (oostelijk), Kigali, Nord
(noordelijk), Ouest (westelijk), Sud (Zuidelijk). Met betrekking
tot de economie van Rwanda zijn belangrijke industriële
producten cement, landbouwproducten, kleinschalige dranken,
zeep, meubels, schoenen, plastic goederen, textiel, sigaretten.
Belangrijke landbouwproducten zijn koffie, thee, pyrethrum
(insecticide gemaakt van chrysanten), bananen, bonen,
sorghum, aardappelen; vee. De belangrijkste exportgoederen
zijn koffie, thee, huiden, tinerts en de belangrijkste
exportpartners zijn Democratische Republiek Congo 31,3%,
Kenia 15,7%, VAE 13,8%, Zwitserland 8,7%, Burundi 5,7%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn



voedingsmiddelen, machines en uitrusting, staal,
aardolieproducten, cement en bouwmateriaal en de
belangrijkste importpartners zijn China 21,2%, Oeganda
11,2%, Kenia 7,8%, India 7,4%, Verenigde Arabische
Emiraten 5,8%, Tanzania 5,3% (2016). Hoe rijk is Rwanda en
hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier
het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $2,100 (2017
schatting). Dit is een zeer laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
39.1% (2015 schatting).

Kaart van Rwanda
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha. Inbegrepen zijn
geselecteerde statistieken, een overzichtskaart en de
gedetailleerde kaart van Sint-Helena, Ascension en Tristan da
Cunha. Maar laten we beginnen met de vlag van Sint-Helena,

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Ascension en Tristan da Cunha hier:
 

Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha -
Overzicht:

Wat moet je weten over Sint-Helena, Ascension en Tristan
da Cunha? Laten we beginnen met dit: Sint-Helena is een Brits
overzees gebied bestaande uit Sint-Helena en de Ascension-
eilanden, en de eilandengroep van Tristan da Cunha. Sint-
Helena: onbewoond toen het voor het eerst werd ontdekt door
de Portugezen in 1502, Sint-Helena werd gegijzeld door de
Britten in de 17e eeuw. Het kreeg bekendheid als de plaats van
de ballingschap van Napoleon Bonaparte van 1815 tot aan zijn
dood in 1821, maar het belang ervan als pleisterplaats nam af
na de opening van het Suezkanaal in 1869. Tijdens de Anglo-
Boer Oorlog in Zuid-Afrika, enkele duizenden Boeren
gevangenen waren beperkt op het eiland tussen 1900 en 1903.
Sint-Helena is een van de meest afgelegen bevolkte plaatsen ter
wereld. De Britse regering heeft toegezegd in 2005 een
luchthaven op Sint-Helena te bouwen. Na meer dan tien jaar
vertraging en bouwwerkzaamheden, een commerciële
luchtdienst naar Zuid-Afrika via Namibië werd ingehuldigd in
oktober 2017. De wekelijkse verbinding naar Sint-Helena
vanuit Johannesburg via Windhoek in Namibië duurt iets meer
dan zes uur (inclusief de tankstop in Windhoek) en vervangt het
postschip dat een vijfdaagse reis naar het eiland om de drie
weken. Ascension Island: Dit kale en onbewoonde eiland werd



in 1503 door de Portugezen ontdekt en genoemd. Het Britse
garnizoen bezette het eiland in 1815 om te voorkomen dat
Napoleon uit Sint-Helena zou worden gered. Het diende als
bevoorradingsstation voor het West-Afrikaanse eskadron van
de Royal Navy op anti-slavernijpatrouille. Het eiland bleef tot
1922 onder toezicht van de admiraliteit, toen het een
afhankelijkheid van Sint-Helena werd. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog, het VK heeft de VS toegestaan een vliegveld te
bouwen op Ascension ter ondersteuning van transatlantische
vluchten naar Afrika en anti-onderzeeëroperaties in de
zuidelijke Atlantische Oceaan. In de jaren zestig werd het eiland
een belangrijk ruimtebewakingsstation voor de VS. In 1982
was Ascension een essentieel verzamelpunt voor Britse troepen
tijdens de Falklandoorlog. Het blijft een kritisch tankpunt in de
luchtbrug van het VK naar de Zuid-Atlantische Oceaan. Het
eiland herbergt een van de vier speciale grondantennes (de
andere zijn op Diego Garcia (British Indian Ocean Territory),
Kwajalein (Marshall Islands) en Cape Canaveral, Florida (VS))
die helpen bij de werking van het Global Positioning System (
GPS) navigatiesysteem. NASA en de Amerikaanse luchtmacht
opereren ook een meter-klasse autonome telescoop (MCAT)
op ascensie als onderdeel van het bewakingssysteem voor
diepe ruimtes voor het volgen van baanafval, wat een gevaar
kan zijn voor ruimtevaartuigen en astronauten. Tristan da Cunha:
De eilandgroep bestaat uit Tristan da Cunha, Nightingale,
ontoegankelijke en Gough-eilanden. Tristan da Cunha,
vernoemd naar zijn Portugese ontdekker (1506), werd door de
Britten in 1816 gegijzeld om elke poging om Napoleon te



redden van Sint-Helena te voorkomen. Gough en
ontoegankelijke eilanden zijn aangewezen als werelderfgoed.
Zuid-Afrika huurt een locatie voor een meteorologisch station
op het eiland Gough. genoemd naar zijn Portugese ontdekker
(1506), werd door de Britten in 1816 gegijzeld om elke poging
om Napoleon van Sint Helena te redden te voorkomen. Gough
en ontoegankelijke eilanden zijn aangewezen als werelderfgoed.
Zuid-Afrika huurt een locatie voor een meteorologisch station
op het eiland Gough. genoemd naar zijn Portugese ontdekker
(1506), werd door de Britten in 1816 gegijzeld om elke poging
om Napoleon van Sint Helena te redden te voorkomen. Gough
en ontoegankelijke eilanden zijn aangewezen als werelderfgoed.
Zuid-Afrika huurt een locatie voor een meteorologisch station
op het eiland Gough.

Geografie van Sint-Helena, Ascension en Tristan da
Cunha

Waar op de wereld is Sint-Helena,
Ascension en Tristan da Cunha? De locatie van dit land is
eilanden in de Zuid-Atlantische Oceaan, ongeveer halverwege
tussen Zuid-Amerika en Afrika; Ascension Island ligt 1300 km
(800 mi) ten noordwesten van Sint-Helena; Tristan da Cunha
ligt 4.300 km (2.700 mijl) ten zuidwesten van Sint-Helena. Het



totale gebied van Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha is
394 km2, waarvan Saint Heleonbekend Island 122 km2;
Ascension Island 88 km2; Tristan da Cunha island group 184
km2 (includes Tristan (98 km2), Ionbekendccessible,
Nightingale, and Gough islands) land is. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: de eilanden
van deze groep zijn van vulkanische oorsprong geassocieerd
met de Atlantische Oceaan Mid-. Het laagste punt van Sint-
Helena, Ascension en Tristan da Cunha is Atlantische oceaan
Atlantische oceaan 0 m, het hoogste punt Queen Mary's Peak
op Tristan da Cunha 2.060 m; Green Mountain op Ascension
Island 859 m; Mount Actaeon op het eiland Sint-Helena 818
m. En het klimaat is tropische zee; mild, getemperd door
passaatwinden.

Inwoners van Sint-Helena, Ascension en Tristan da
Cunha

Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Sint-Helena,
Ascension en Tristan da Cunha wonen. Het nummer is: 7,828.
Dus niet zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier?
Afrikaanse afkomst 50%, wit 25%, Chinees 25%. Wat zijn de
talen in Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha? Engels.
En de religies: protestant 75,9% (inclusief anglicaans 68,9,
baptist 2,1%, zevende dag Adventist 1,8%, Leger des Heils
1,7%, Nieuw-Apostolisch 1,4%), Jehova's getuigenis 4,1%,
rooms-katholiek 1,2%, andere 2,5% (inclusief Baha'i), niet-
gespecificeerd 0,8%, geen 6,1%, geen reactie 9,4%. Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 41.9 jaar. We moeten hieraan



toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 79.6 jaar. Waar
wonen de mensen in Sint-Helena, Ascension en Tristan da
Cunha? Hier: Sint-Helena - bevolking is geconcentreerd in en
rond de hoofdstad Jamestown in het noordwesten, met nog een
significant cluster in het binnenland van Longwood; Hemelvaart
- grootste nederzetting, en locatie van het grootste deel van de
bevolking, is Georgetown; Tristan da Cunha - de meeste van de
bijna 300 inwoners wonen in de noordelijke kustplaats
Edinburgh van de Zeven Zeeën. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha zijn:
Jamestown (hoofdstad) 1.000 (2014).

Overheid en economie van Sint-Helena, Ascension en
Tristan da Cunha

De hoofdstad van Sint-Helena, Ascension en Tristan da
Cunha is Jamestown en het overheidstype Parlementaire
democratie (Wetgevende Raad); beperkt zelfbestuur over het
overzeese gebied van het Verenigd Koninkrijk. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 3 administratieve
gebieden; Hemelvaart, Sint-Helena, Tristan da Cunha. Met
betrekking tot de economie van Sint-Helena, Ascension en
Tristan da Cunha zijn belangrijke industriële producten
constructie, ambachten (meubels, kantwerk, fancy houtwerk),
vissen, collectible postzegels. Belangrijke landbouwproducten
zijn Koffie, maïs, aardappelen, groenten; vis, kreeft; vee; timbe.
De belangrijkste exportgoederen zijn vis (bevroren, ingeblikt en
zout gedroogd skipjack, tonijn), koffie, handwerk en de



belangrijkste exportpartners zijn dit is onbekend. De
belangrijkste importgoederen zijn voedsel, dranken, tabak,
stookolie, dierenvoer, bouwmaterialen, motorvoertuigen en
onderdelen, machines en onderdelen en de belangrijkste
importpartners zijn dit is onbekend. Hoe rijk is Sint-Helena,
Ascension en Tristan da Cunha en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $7,800 (FY09/10 schatting). Dit is een vrij
laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Sint-Helena, Ascension en Tristan da
Cunha
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Saint Kitts en Nevis

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Saint Kitts en Nevis. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken,

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Saint Kitts
en Nevis. Maar laten we beginnen met de vlag van Saint Kitts
en Nevis hier:
 

Saint Kitts en Nevis - Overzicht:
Wat moet je weten over Saint Kitts en Nevis? Laten we

beginnen met dit: Carib Indiërs bezetten de eilanden van de
West-Indië honderden jaren voordat de Britten in 1623 met de
nederzetting begonnen. In 1967 werd het eilandgebied van
Saint Christopher-Nevis-Anguilla een geassocieerde staat van
het Verenigd Koninkrijk met volledige interne autonomie. Het
eiland Anguilla kwam in opstand en mocht in 1971 afscheiden.
De resterende eilanden bereikten in 1983 onafhankelijkheid als
Saint Kitts en Nevis. In 1998 kwam een referendum over Nevis
om zich van Saint Kitts af te scheiden tekort bij de vereiste
tweederde meerderheid van stemmen. Nevis blijft zich
inspannen om te scheiden van Saint Kitts.

Geografie van Saint Kitts en Nevis

Waar op de wereld is Saint Kitts en
Nevis? De locatie van dit land is Caraïben, eilanden in de
Caribische Zee, ongeveer een derde van de weg van Puerto
Rico naar Trinidad en Tobago. Het totale gebied van Saint Kitts



en Nevis is 261 km2 (Saint Kitts 168 km2; Nevis 93 km2),
waarvan 261 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: vulkanisch met bergachtig binnenland. Het laagste punt
van Saint Kitts en Nevis is Caribische zee 0 m, het hoogste punt
berg Liamuiga 1.156 m. En het klimaat is tropisch, getemperd
door constante zeewind; weinig seizoensgebonden
temperatuurvariatie; regenseizoen (mei tot november).

Inwoners van Saint Kitts en Nevis
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Saint Kitts en

Nevis wonen. Het nummer is: 52,715 (7/2017 schatting). Dus
niet zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? overwegend in
juli 2017) overwegend zwart; Sommige Britse, Portugese en
Libanese. Wat zijn de talen in Saint Kitts en Nevis? Engels
(officiële). En de religies: Anglicaanse, andere protestantse,
rooms-katholieke. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 35 jaar.
We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus
de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is
jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit:
75.9 jaar. Waar wonen de mensen in Saint Kitts en Nevis? Hier:
bevolkingsgroepen zijn te vinden in de kleine steden gelegen aan
de rand van beide eilanden. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Saint Kitts en Nevis zijn: Basseterre (hoofdstad)
14.000 (2014).

Overheid en economie van Saint Kitts en Nevis
De hoofdstad van Saint Kitts en Nevis is Basseterre en het

overheidstype federale parlementaire democratie (Nationale



Vergadering) onder een constitutionele monarchie; een
Commonwealth rijk. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 14 parochies; Christ Church
Nichola Town, Saint Anne Sandy Point, Saint George
Basseterre, Saint George Gingerland, Saint James Windward,
Saint John Capesterre, Saint John Figtree, Saint Mary Cayon,
Saint Paul Capesterre, Saint Paul Charlestown, Saint Peter
Basseterre, Saint Thomas Lowland, Saint Thomas Middle
Island, Trinity Palmetto Point. Met betrekking tot de economie
van Saint Kitts en Nevis zijn belangrijke industriële producten
toerisme, katoen, zout, kopra, kleding, schoeisel, dranken.
Belangrijke landbouwproducten zijn Suikerriet, rijst, yams,
groenten, bananen; vissen. De belangrijkste exportgoederen zijn
machines, voedsel, elektronica, dranken, tabak en de
belangrijkste exportpartners zijn VS 49,6%, Polen 15,2%,
Turkije 11,6% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
machines, fabrikanten, voedingsmiddelen, brandstoffen en de
belangrijkste importpartners zijn VS 56,8%, Trinidad en
Tobago 6,8%, Cyprus 6,2%, Japan 4% (2016). Hoe rijk is
Saint Kitts en Nevis en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $26,800 (2017 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Saint Kitts en Nevis



 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Saint Lucia

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Saint Lucia. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Saint Lucia.
Maar laten we beginnen met de vlag van Saint Lucia hier:
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Saint Lucia - Overzicht:
Wat moet je weten over Saint Lucia? Laten we beginnen

met dit: Het eiland, met zijn mooie natuurlijke haven bij
Castries, werd in de 17e en vroege 18e eeuw tussen Engeland
en Frankrijk omstreden (14 keer van eigenaar wisselen); het
werd uiteindelijk afgestaan aan het VK in 1814. Zelfs na de
afschaffing van de slavernij op zijn plantages in 1834, bleef
Saint Lucia een agrarisch eiland, gewijd aan het produceren van
tropische gewassen. Zelfbestuur werd verleend in 1967 en
onafhankelijkheid in 1979.

Geografie van Saint Lucia

Waar op de wereld is Saint Lucia?
De locatie van dit land is Caribisch gebied, eiland tussen de
Caribische Zee en Noord-Atlantische Oceaan, ten noorden van
Trinidad en Tobago. Het totale gebied van Saint Lucia is 616
km2, waarvan 606 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land.
Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: vulkanisch en bergachtig met brede, vruchtbare valleien.
Het laagste punt van Saint Lucia is Caribische zee 0 m, het
hoogste punt berg Gimie 948 m. En het klimaat is tropisch,
gematigd door noordoost passaatwinden; droog seizoen januari
tot april, regenseizoen mei tot augustus.



Inwoners van Saint Lucia
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Saint Lucia

wonen. Het nummer is: 164,994 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? zwarte / Afrikaanse
afdaling 85.3%, gemengd 10.9%, Oost-Indisch 2.2%, andere
1.6%, niet gespecificeerd 0.1% (2010 est .). Wat zijn de talen
in Saint Lucia? Engels (officieel), Frans patois. En de religies:
Rooms-katholiek 61,5%, protestant 25,5% (inclusief zevende
dag adventist 10,4%, pinkstergroep 8,9%, baptist 2,2%,
anglicaan 1,6%, kerk van God 1,5%, andere protestant 0,9%),
andere christen 3,4% (inclusief evangelische 2,3% en Jehova's
getuige 1,1%), Rastafarian 1,9%, andere 0,4%, geen 5,9%,
niet-gespecificeerd 1,4% (2010 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 34.8 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 77.9 jaar. Waar wonen de mensen in
Saint Lucia? Hier: grootste deel van de bevolking is te vinden
aan de rand van het eiland, met een grotere concentratie in het
noorden rond de hoofdstad Castries. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Saint Lucia zijn: Castries (hoofdstad)
22.000 (2014).

Overheid en economie van Saint Lucia
De hoofdstad van Saint Lucia is Castries en het

overheidstype parlementaire democratie (parlement) onder een
constitutionele monarchie; een Commonwealth-rijk. Laten we
eens kijken naar de administratieve afdelingen - 10 districten;



Anse-la-Raye, Canaries, Castries, Choiseul, Dennery, Gros-
Islet, Laborie, Micoud, Soufriere, Vieux-Fort. Met betrekking
tot de economie van Saint Lucia zijn belangrijke industriële
producten toerisme; kleding, assemblage van elektronische
componenten, dranken, golfkartondozen, kalkverwerking,
kokosnootverwerking. Belangrijke landbouwproducten zijn
Bananen, kokosnoten, groenten, citrusvruchten,
wortelgewassen, cacao-. De belangrijkste exportgoederen zijn
bananen 41%, kleding, cacao, avocado's, mango's, kokosolie
(2010 est.) en de belangrijkste exportpartners zijn VS 48,8%,
Trinidad en Tobago 14,1%, VK 11,2%, Malediven 4,7%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn voedsel,
industrieproducten, machines en transportmiddelen,
chemicaliën, brandstoffen en de belangrijkste importpartners
zijn US 39,8%, Trinidad en Tobago 18%, VK 6,7%, Japan 4%
(2016). Hoe rijk is Saint Lucia en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $13,500 (2017 schatting). Dit is best goed.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Saint Lucia
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Saint-Pierre en Miquelon

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Saint-Pierre en Miquelon. Inbegrepen zijn geselecteerde
statistieken, een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van
Saint-Pierre en Miquelon. Maar laten we beginnen met de vlag
van Saint-Pierre en Miquelon hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Saint-Pierre en Miquelon - Overzicht:
Wat moet je weten over Saint-Pierre en Miquelon? Laten

we beginnen met dit: De eilanden, die voor het eerst door de
Fransen in het begin van de 17e eeuw werden beslecht, vormen
het enige resterende overblijfsel van de eens zo grote Noord-
Amerikaanse bezittingen van Frankrijk. Ze bereikten de status
van een overzeese gemeenschap in 2003.

Geografie van Saint-Pierre en Miquelon

Waar op de wereld is Saint-Pierre en
Miquelon? De locatie van dit land is Noord-Noord-Amerika,
eilanden in de Noord-Atlantische Oceaan, ten zuiden van
Newfoundland (Canada). Het totale gebied van Saint-Pierre en
Miquelon is 242 km2, waarvan 242 km2 land is. Dus dit is een
vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: meestal kale rotsen. Het laagste
punt van Saint-Pierre en Miquelon is Atlantische Oceaan 0 m,
het hoogste punt Mourne de la Grande Montagne 240 m. En



het klimaat is koud en nat, met aanzienlijke mist en mist ; lente
en herfst zijn vaak winderig.

Inwoners van Saint-Pierre en Miquelon
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Saint-Pierre en

Miquelon wonen. Het nummer is: 5,533 (7/2017 schatting).
Dus niet zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Basken en
Bretons (Franse vissers). Wat zijn de talen in Saint-Pierre en
Miquelon? Frans (officieel). En de religies: Rooms-katholiek
99%, overig 1%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 46.5
jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is
- dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft
is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)?
Dit: 80.6 jaar. Waar wonen de mensen in Saint-Pierre en
Miquelon? Hier: grootste deel van de bevolking is te vinden op
het eiland Saint Pierre; een kleine nederzetting bevindt zich aan
de noordkant van Miquelon Eiland. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Saint-Pierre en Miquelon zijn: Saint-pierre
(hoofdstad) 5.000 (2014).

Overheid en economie van Saint-Pierre en Miquelon
De hoofdstad van Saint-Pierre en Miquelon is Saint-Pierre

en het overheidstype parlementaire democratie (territoriale
raad); overzeese collectiviteit van Frankrijk. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - geen (territoriale
overzeese collectiviteit van Frankrijk); opmerking - er zijn geen
eerste-orde administratieve afdelingen zoals gedefinieerd door
de Amerikaanse regering, maar er zijn 2 gemeenten bij de
tweede bestelling - Saint Pierre, Miquelon. Met betrekking tot



de economie van Saint-Pierre en Miquelon zijn belangrijke
industriële producten visverwerking en supply base voor de
vissersvloten; toerisme. Belangrijke landbouwproducten zijn
Groenten; pluimvee, runderen, schapen, varkens; vis. De
belangrijkste exportgoederen zijn vis en visproducten,
sojabonen, dierenvoer, weekdieren en schaaldieren, vossen
nertsenvelgen en de belangrijkste exportpartners zijn dit is
onbekend. De belangrijkste importgoederen zijn vlees, kleding,
brandstof, elektrische apparatuur, machines, bouwmaterialen en
de belangrijkste importpartners zijn dit is onbekend. Hoe rijk is
Saint-Pierre en Miquelon en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $34,900 (2006 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Saint-Pierre en Miquelon
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Saint Vincent en de Grenadines

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Saint Vincent en de Grenadines. Inbegrepen zijn geselecteerde
statistieken, een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van
Saint Vincent en de Grenadines. Maar laten we beginnen met
de vlag van Saint Vincent en de Grenadines hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Saint Vincent en de Grenadines - Overzicht:
Wat moet je weten over Saint Vincent en de Grenadines?

Laten we beginnen met dit: Weerstand door inheemse Cariben
voorkwam kolonisatie op Saint Vincent tot 1719. Betwist
tussen Frankrijk en het VK voor het grootste deel van de 18e
eeuw, het eiland werd afgestaan aan de laatste in 1783. Tussen
1960 en 1962, Saint Vincent en de Grenadines was een
afzonderlijke administratieve eenheid van de Federatie van de
West-Indië. Autonomie werd toegekend in 1969 en
onafhankelijkheid in 1979.

Geografie van Saint Vincent en de Grenadines

Waar op de wereld is Saint Vincent
en de Grenadines? De locatie van dit land is Caraïben, eilanden
tussen de Caribische Zee en de Noord-Atlantische Oceaan, ten
noorden van Trinidad en Tobago. Het totale gebied van Saint
Vincent en de Grenadines is 389 km2 (Saint Vincent 344 km2),
waarvan 389 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: vulkanische, bergachtige. Het laagste punt van Saint
Vincent en de Grenadines is Caribische zee 0 m, het hoogste
punt La Soufriere 1234 m. En het klimaat is tropisch; weinig



seizoensgebonden temperatuurvariatie; regenseizoen (mei tot
november).

Inwoners van Saint Vincent en de Grenadines
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Saint Vincent en

de Grenadines wonen. Het nummer is: 102,089 (7/2017
schatting). Dus niet zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier?
zwart 66%, gemengd 19%, Oost-Indisch 6%, Europese 4%,
Carib Amerindiaanse 2%, andere 3%. Wat zijn de talen in Saint
Vincent en de Grenadines? Engels, Franse patois. En de religies:
protestantse 75% (Anglicaanse 47%, Methodist 28%), rooms-
katholieke 13%, andere (inclusief Hindu, Zevende-dags
Adventiste, andere Protestant) 12%. Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 33.6 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 75.5 jaar. Waar wonen de mensen in
Saint Vincent en de Grenadines? Hier: grootste deel van de
bevolking is geconcentreerd in en rond de hoofdstad. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Saint Vincent en de
Grenadines zijn: Kingstown (hoofdstad) 27.000 (2014).

Overheid en economie van Saint Vincent en de
Grenadines

De hoofdstad van Saint Vincent en de Grenadines is
Kingstown en het overheidstype Parlementaire democratie
(House of Assembly) onder een constitutionele monarchie; a
Commonwealth realm. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 6 parochies; Charlotte, Grenadines,



Saint Andrew, Saint David, Saint George, Saint Patrick. Met
betrekking tot de economie van Saint Vincent en de Grenadines
zijn belangrijke industriële producten toerisme;
voedselverwerking, cement, meubels, kleding, zetmeel.
Belangrijke landbouwproducten zijn Bananen, kokosnoten,
zoete aardappelen, specerijen; kleine aantallen runderen,
schapen, varkens, geiten; vis. De belangrijkste exportgoederen
zijn bananen, eddoes en dasheen (taro), arrowroot zetmeel;
tennisrackets en de belangrijkste exportpartners zijn Barbados
18,3%, St. Lucia 17,6%, Antigua en Barbuda 14,8%, Trinidad
en Tobago 12,3%, Dominica 9,5%, St. Kitts en Nevis 7,3%,
Grenada 5,9% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
voedingsmiddelen, machines en uitrusting, chemicaliën en
meststoffen, mineralen en brandstoffen en de belangrijkste
importpartners zijn VS 44%, Trinidad en Tobago 14,1%, VK
6,5%, Frankrijk 4,8% (2016). Hoe rijk is Saint Vincent en de
Grenadines en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$11,600 (2017 schatting). Dit is best goed. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
onbekend%.

Kaart van Saint Vincent en de Grenadines
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Samoa

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Samoa. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Samoa. Maar
laten we beginnen met de vlag van Samoa hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Samoa - Overzicht:
Wat moet je weten over Samoa? Laten we beginnen met

dit: Nieuw-Zeeland bezet het Duitse protectoraat van West-
Samoa bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914.
Het bleef de eilanden beheren als een mandaat en vervolgens
als een trustgebied tot 1962, toen de eilanden de eerste
Polynesische natie werden die de onafhankelijkheid in de 20ste
eeuw herstelde. Het land liet de "Western" in 1997 van zijn
naam vallen.

Geografie van Samoa

Waar op de wereld is Samoa? De
locatie van dit land is Oceanië, eilandengroep in de Stille
Zuidzee, ongeveer halverwege tussen Hawaï en Nieuw-
Zeeland. Het totale gebied van Samoa is 2,831 km2, waarvan
2,821 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we
het terrein van het land beschrijven? Op deze manier: twee
grote eilanden (Savaii, Upolu) en verschillende kleinere eilanden
en onbewoonde eilandjes; smalle kustvlakte met vulkanische,
ruige bergen in interio. Het laagste punt van Samoa is Stille
Oceaan 0 m, het hoogste punt berg Silisili 1.877 m. En het
klimaat is tropisch; regenseizoen (november tot april), droog
seizoen (mei tot oktober).



Inwoners van Samoa
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Samoa wonen.

Het nummer is: 200,108 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Samoan 92.6%,
Euronesians ( personen van Europees en Polynesisch bloed)
7%, Europeanen 0,4% (volkstelling van 2001). Wat zijn de
talen in Samoa? Samoan (Polynesisch) (officieel), Engels. En de
religies: Protestant 57,4% (Congregationalist 31,8%, Methodist
13,7%, Assembly of God 8%, Seventh Day Adventist 3,9%),
Rooms-katholiek 19,4%, Mormon 15,2%, Worship Center
1,7%, andere Christian 5,5%, andere 0,7%, geen 0,1 %, niet-
gespecificeerd 0,1% (2011 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 24.4 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 74 jaar. Waar wonen de mensen in
Samoa? Hier: ongeveer driekwart van de bevolking woont op
het eiland Upolu. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Samoa zijn: APIA (kapitaal) 37.000 (2014).

Overheid en economie van Samoa
De hoofdstad van Samoa is Apia en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 11 districten; A'ana, Aiga-i-le-Tai,
Atua, Fa'asaleleaga, Gaga'emauga, Gagaifomauga, Palauli,
Satupa'itea, Tuamasaga, Va'a-o-Fonoti, Vaisigano. Met
betrekking tot de economie van Samoa zijn belangrijke
industriële producten voedselverwerking, bouwmaterialen,



auto-onderdelen. Belangrijke landbouwproducten zijn
Kokosnoten, nonu, bananen, taro, yams, koffie, cacao. De
belangrijkste exportgoederen zijn vis, kokosolie en room, nonu,
kopra, taro, automotive delen, kleding, bij en de belangrijkste
exportpartners zijn Australië 30,2%, Amerikaans Samoa
21,7%, Afghanistan 11,2%, NZ 10,1%, VS 5,6% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines en uitrusting,
industriële benodigdheden, voedingsmiddelen en de
belangrijkste importpartners zijn NZ 23%, Singapore 14%,
China 13,5%, VS 10,2 %, Australië 9,9%, Fiji 6,3%, Japan
5% (2016). Hoe rijk is Samoa en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $5,700 (2017 schatting). Dit is een vrij laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Samoa
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Sao Tomé en Principe

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Sao Tomé en Principe. Inbegrepen zijn geselecteerde
statistieken, een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van
Sao Tomé en Principe. Maar laten we beginnen met de vlag van
Sao Tomé en Principe hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Sao Tomé en Principe - Overzicht:
Wat moet je weten over Sao Tomé en Principe? Laten we

beginnen met dit: Portugal, ontdekt en geclaimd aan het eind
van de 15e eeuw, maakte in de 19e eeuw plaats voor de
suikerindustrie van het eiland, koffie en cacao - allemaal geteeld
met slavernij van Afrikaanse plantages, waarvan de vorm in de
20e eeuw bleef hangen. Hoewel de onafhankelijkheid in 1975
werd bereikt, werden democratische hervormingen pas eind
jaren tachtig ingevoerd. Het land hield zijn eerste vrije
verkiezingen in 1991, maar frequente interne ruzies tussen de
verschillende politieke partijen veroorzaakten herhaalde
veranderingen in leiderschap en vier mislukte, niet-
gewelddadige couppogingen in 1995, 1998, 2003 en 2009. In
2012 combineerden drie oppositiepartijen in een motie van
wantrouwen om de meerderheid van de regering van oud-
premier Patrice Trovoada te vernietigen, maar in 2014 brachten
de parlementsverkiezingen hem terug naar zijn kantoor.
President Evaristo Carvalho, van dezelfde politieke partij als
premier Trovoada, werd gekozen in september 2016, een
zeldzaam voorbeeld waarbij de posities van president en
premier bij dezelfde partij berusten. Nieuwe olie-ontdekkingen
in de Golf van Guinee kunnen meer aandacht trekken voor het
kleine eiland.

Geografie van Sao Tomé en Principe



Waar op de wereld is Sao Tomé en
Principe? De locatie van dit land is Centraal-Afrika, eilanden in
de Golf van Guinee, net ten noorden van de evenaar, ten westen
van Gabon. Het totale gebied van Sao Tomé en Principe is 964
km2, waarvan 964 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land.
Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: vulkanische, bergachtige. Het laagste punt van Sao
Tomé en Principe is Atlantische Oceaan 0 m, het hoogste punt
Pico de Sao Tomé 2,024 m. En het klimaat is tropisch; warm,
vochtig; één regenseizoen (oktober tot mei).

Inwoners van Sao Tomé en Principe
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Sao Tomé en

Principe wonen. Het nummer is: 201,025 (7/2017 schatting).
Dus niet zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? mestico,
angolares (afstammelingen van Angolese slaven), forros
(afstammelingen van bevrijde slaven), servicais
(contractarbeiders uit Angola, Mozambique en Cabo Verde),
tongas (kinderen van servicais geboren op de eilanden),
Europeanen (voornamelijk Portugees), Aziaten (voornamelijk
Chinees). Wat zijn de talen in Sao Tomé en Principe? Portugees
98,4% (officieel), Forro 36,2%, Cabo Verdian 8,5%, Frans



6,8%, Angolar 6,6%, Engels 4,9%, Lunguie 1%, andere
(inclusief gebarentaal) 2,4%. En de religies: katholiek 55,7%,
Adventist 4,1 %, Assemblage van God 3,4%, Nieuw-
Apostolisch 2,9%, Mana 2,3%, Universeel Koninkrijk van God
2%, Jehova's Getuige 1,2%, andere 6,2%, geen 21,2%, niet-
gespecificeerd 1% (2012 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 18.4 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 65.3 jaar. Waar wonen de mensen in
Sao Tomé en Principe? Hier: Sao Tome, de hoofdstad, heeft
ongeveer een kwart van de bevolking van het land; Santo
Antonio is de grootste stad op Principe; de noordelijke
gebieden van beide eilanden hebben de hoogste
bevolkingsdichtheid. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Sao Tomé en Principe zijn: SAO TOME (hoofdstad) 71.000
(2014).

Overheid en economie van Sao Tomé en Principe
De hoofdstad van Sao Tomé en Principe is Sao Tomé en

het overheidstype semi-presidentiële republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 2 provincies;
Principe, Sao Tome. Met betrekking tot de economie van Sao
Tomé en Principe zijn belangrijke industriële producten lichte
constructie, textiel, zeep, bier, visverwerking, Timbe.
Belangrijke landbouwproducten zijn Cacao, kokosnoten,
palmpitten, kopra, kaneel, peper, koffie, bananen, papaja's,
bonen; gevogelte; vissen. De belangrijkste exportgoederen zijn
cacao 80%, kopra, koffie, palmolie (2010 est.) en de



belangrijkste exportpartners zijn Duitsland 23,3%, Nederland
13,8%, Portugal 10%, Angola 6,4%, Zuid-Korea 5,2%, Peru
4,5%, Dominicaanse Republiek 4,1% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en elektrische apparaten
apparatuur, voedingsmiddelen, aardolieproducten en de
belangrijkste importpartners zijn Portugal 58,8%, Angola
15,2%, China 5,3% (2016). Hoe rijk is Sao Tomé en Principe
en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is
hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $3,200 (2017
schatting). Dit is een zeer laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
66.2% (2009 schatting).

Kaart van Sao Tomé en Principe
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Saoedi-Arabië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Saoedi-Arabië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Saoedi-Arabië.
Maar laten we beginnen met de vlag van Saoedi-Arabië hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Saoedi-Arabië - Overzicht:
Wat moet je weten over Saoedi-Arabië? Laten we

beginnen met dit: Saudi-Arabië is de geboorteplaats van de
islam en de thuisbasis van de twee heiligste heiligdommen van
de islam in Mekka en Medina. De officiële titel van de koning is
de bewaarder van de twee heilige moskeeën. De moderne
Saoedische staat werd in 1932 opgericht door ABD AL-AZIZ
bin Abd al-Rahman Al SAUD (Ibn Saoed) na een 30-jarige
campagne om het grootste deel van het Arabische schiereiland
te verenigen. Een van zijn mannelijke afstammelingen regeert het
land vandaag, zoals vereist door de basiswet van 1992. Na de
inval van Irak in Koeweit in 1990 accepteerde Saoedi-Arabië
het Koeweitse koningshuis en 400.000 vluchtelingen, terwijl het
Westen en de Arabische troepen toestonden om op hun
grondgebied in te zetten voor de bevrijding van Koeweit het
volgende jaar. De voortdurende aanwezigheid van buitenlandse
troepen op Saoedische bodem na de bevrijding van Koeweit
werd een bron van spanning tussen de koninklijke familie en het
publiek totdat alle operationele Amerikaanse troepen het land
verlieten in 2003. Grote terreuraanvallen in mei en november
2003 vormden de aanzet tot een sterke lopende campagne
tegen binnenlands terrorisme en extremisme. Van 2005 tot 2015
moderniseerde koning Abdallah het koninkrijk stapsgewijs.
Gedreven door persoonlijke ideologie en politiek pragmatisme,
introduceerde hij een reeks sociale en economische initiatieven,



waaronder uitbreiding van werkgelegenheid en sociale kansen
voor vrouwen, aantrekken van buitenlandse investeringen,
vergroting van de rol van de particuliere sector in de economie
en ontmoediging van bedrijven om buitenlandse werknemers in
dienst te nemen. Saoedi-Arabië zag protesten tijdens de
Arabische lente van 2011, maar niet het niveau van
bloedvergieten dat werd waargenomen bij protesten elders in
de regio. Shia-moslims in de oostelijke provincie protesteerden
in de eerste plaats tegen de detentie van politieke gevangenen,
endemische discriminatie en Bahreinse en Saoedische
regeringsacties in Bahrein. Riyadh nam een voorzichtige maar
vastberaden aanpak door enkele demonstranten te arresteren
maar de meeste van hen snel vrij te geven en door de door de
staat gesponsorde geestelijken te gebruiken om politiek en
islamistisch activisme tegen te gaan. De regering hield haar
allereerste verkiezingen in 2005 en 2011, toen Saudis naar de
stembus ging om gemeenteraadsleden te verkiezen. In
december 2015 mochten vrouwen voor de eerste keer
stemmen en kandidaat zijn bij gemeenteraadsverkiezingen, met
19 vrouwen die zetels wonnen. Koning Salman bin Abd al-Aziz
Al Saud steeg op naar de troon in 2015 en plaatste de eerste
volgende generatie prins, Mohammed Bin NAIF bin Abd al-
Aziz Al Saud, in de lijn van opvolging als kroonprins. Hij
bestempelde zijn zoon, Muhammad BIN Salman bin Abd al-
Aziz Al Saud, als de plaatsvervangende kroonprins. In maart
2015 leidde Saudi-Arabië een coalitie van 10 landen in een
militaire campagne om de regering van Jemen te herstellen, die
was verdreven door Huthi-troepen die banden hadden met



voormalig president ALI Abdullah al-Salih. De oorlog in Jemen
heeft geleid tot burgerslachtoffers en tekorten aan
basisgoederen, wat tot aanzienlijke internationale kritiek heeft
geleid. In december 2015 kondigde plaatsvervangend
kroonprins Muhammad BIN Salman aan dat Saoedi-Arabië
een 34-natie islamitische coalitie zou leiden om het terrorisme te
bestrijden (het is inmiddels uitgegroeid tot 41 landen). In januari
2016, Saoedi-Arabië voerde 47 mensen uit op beschuldiging
van terrorisme, waaronder Shia Muslim Cleric NIMR al-Nimr.
Iraanse demonstranten hebben Saoedische diplomatieke
faciliteiten in Iran overgewaaid om te protesteren tegen de
executie van al-NIMR en de Saoedische regering reageerde
door de diplomatieke banden met Iran af te snijden. Het land
blijft een toonaangevende producent van olie en aardgas en
heeft ongeveer 16% van 's werelds bewezen oliereserves vanaf
2015. De regering blijft streven naar economische hervorming
en diversificatie, vooral sinds de toetreding van Saoedi-Arabië
tot de WTO in 2005, en bevordert buitenlandse investering in
het Koninkrijk. In april 2016 heeft de Saoedische regering een
brede reeks sociaaleconomische hervormingen aangekondigd,
bekend als Vision 2030. Lage wereldwijde olieprijzen
gedurende 2015 en 2016 hebben de overheidsinkomsten van
Saoedi-Arabië aanzienlijk verlaagd. Als reactie heeft de
regering subsidies op water verlaagd, elektriciteit en benzine;
verminderde vergoedingspakketten voor overheidswerknemers;
en kondigde beperkte nieuwe grondbelastingen aan. In
coördinatie met de OPEC en enkele belangrijke niet-OPEC-
landen, heeft Saoedi-Arabië begin 2017 overeenstemming



bereikt over een vermindering van de olieproductie om het
aanbod te reguleren en de mondiale prijzen te helpen verhogen.

Geografie van Saoedi-Arabië

Waar op de wereld is Saoedi-Arabië?
De locatie van dit land is Midden-Oosten, grenzend aan de
Perzische Golf en de Rode Zee, ten noorden van Jemen. Het
totale gebied van Saoedi-Arabië is 2,149,690 km2, waarvan
2,149,690 km2 land is. Dus dit is een heel groot land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: zandige woestijn. Het laagste punt van Saoedi-Arabië is
Perzische Golf 0 m, het hoogste punt Jabal Sawda '3.133 m. En
het klimaat is barre, droge woestijn met extreme temperaturen
extreem.

Inwoners van Saoedi-Arabië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Saoedi-Arabië

wonen. Het nummer is: 28,571,770 (7/2017 schatting). Er
wonen dus vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Arabisch
90%, Afro-Aziatisch 10%. Wat zijn de talen in Saoedi-Arabië?
Arabisch (officieel). En de religies: Moslim (officieel; burgers
zijn 85-90% soennitische en 10-15% sji's), andere (inclusief
Oosters-orthodoxe, protestantse, rooms-katholieke, joodse,



hindoeïstische, boeddhistische en Sikh) (2012 est.). Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 27.5 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 75.5 jaar. Waar
wonen de mensen in Saoedi-Arabië? Hier: Historisch gezien
een bevolking die overwegend nomadisch of semi-nomadisch
was, is de Saoedische bevolking vaster geworden sinds
aardolie werd ontdekt in de jaren dertig van de vorige eeuw; de
meeste economische activiteiten - en daarmee de bevolking van
het land - zijn geconcentreerd in een breed gebied over het
midden van het schiereiland, van Ad Dammam in het oosten, via
Riyad in het binnenland, tot Mekka-Medina in het westen bij de
Rode Zee. De belangrijkste stedelijke gebieden van Saoedi-
Arabië zijn: Riyadh (kapitaal) 6,195 miljoen; Jeddah 4.076
miljoen; Mekka 1.771 miljoen; Medina 1,28 miljoen; Ad
Dammam 1.064 miljoen (2015).

Overheid en economie van Saoedi-Arabië
De hoofdstad van Saoedi-Arabië is Riyad en het

overheidstype absolute monarchie. Laten we eens kijken naar
de administratieve afdelingen - 13 provincies (mintaqat,
enkelvoud - mintaqah); Al Bahah, Al Hudud ash Shamaliyah
(Noordgrens), Al Jawf, Al Medina (Medina), Al Qasim, Ar
Riyad (Riyadh), Ash Sharqiyah (Oost), 'Asir, Ha'il, Jazan,
Mekka (Mekka), Najran, Tabuk. Met betrekking tot de
economie van Saoedi-Arabië zijn belangrijke industriële
producten productie van ruwe olie, aardolieraffinage, basis
petrochemicaliën, ammoniak, industriële gassen,



natriumhydroxide (bijtende soda), cement, kunstmest,
kunststoffen, metalen, commerciële scheepsreparatie,
commerciële vliegtuigreparatie, constructie. Belangrijke
landbouwproducten zijn Tarwe, gerst, tomaten, meloenen,
dadels, citrusvruchten; schapenvlees, kippen, eieren, melk. De
belangrijkste exportgoederen zijn aardolie en aardolieproducten
90% (2012 est .) en de belangrijkste exportpartners zijn China
13,6%, Japan 11,3%, India 10,7%, VS 9,8%, Zuid-Korea
9,1%, Singapore 4,7% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en uitrusting, voedingsmiddelen,
chemicaliën, motorvoertuigen, textiel en de belangrijkste
importpartners zijn China 16,2%, VS 15%, Duitsland 6,3%,
Japan 5,3%, Verenigde Arabische Emiraten 5%, Zuid-Korea
4,3% (2016). Hoe rijk is Saoedi-Arabië en hoe rijk zijn mensen
in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd
van de bevolking (PPP): $55,300 (2017 schatting). Dit
betekent dat de mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
onbekend%.

Kaart van Saoedi-Arabië
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Senegal

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Senegal. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Senegal. Maar
laten we beginnen met de vlag van Senegal hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Senegal - Overzicht:
Wat moet je weten over Senegal? Laten we beginnen met

dit: De Franse koloniën van Senegal en Frans Sudan werden
samengevoegd in 1959 en verleenden onafhankelijkheid in
1960 als de Mali Federatie. De unie brak na slechts een paar
maanden uit. Senegal sloot zich in 1982 aan bij Gambia om de
nominale confederatie van Senegambia te vormen. De beoogde
integratie van de twee landen werd nooit uitgevoerd en de unie
werd in 1989 ontbonden. De beweging van democratische
krachten in de Casamance leidde een opstandige insurgency op
laag niveau in het zuiden van Senegal sinds de jaren tachtig.
Verschillende vredesakkoorden hebben het conflict niet
opgelost, maar een onofficieel staakt-het-vuren is grotendeels
van kracht gebleven sinds 2012. Senegal is nog steeds een van
de meest stabiele democratieën in Afrika en heeft een lange
geschiedenis van deelname aan internationale vredeshandhaving
en regionale bemiddeling. Senegal werd 40 jaar geregeerd door
een socialistische partij totdat Abdoulaye WADE in 2000 tot
president werd gekozen. Hij werd in 2007 herverkozen en
gedurende zijn twaalf maanden veranderde de grondwet van
Senegal meer dan twaalf keer om de uitvoerende macht te
vergroten en de oppositie te verzwakken. Zijn besluit om voor
een derde presidentiële termijn te lopen leidde tot een grote
publieke weerslag die leidde tot zijn nederlaag in een afvloeiing
van maart 2012 met Macky SALL, wiens termijn loopt tot



2019. Een constitutioneel referendum 2016 verminderde de
termijn tot vijf jaar met een maximum van twee opeenvolgende
voorwaarden voor toekomstige presidenten.

Geografie van Senegal

Waar op de wereld is Senegal? De
locatie van dit land is West-Afrika, grenzend aan de Noord-
Atlantische Oceaan, tussen Guinee-Bissau en Mauritanië. Het
totale gebied van Senegal is 196,722 km2, waarvan 192,530
km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: over het
algemeen laag, rollend, vlaktes oplopend naar uitlopers in
zuidoosten. Het laagste punt van Senegal is Atlantische Oceaan
0 m, het hoogste punt naamloze hoogte 2,8 km zuidoosten van
Nepen Diaka 648 m. En het klimaat is tropisch; warm, vochtig;
regenseizoen (mei tot november) heeft sterke
zuidoostenwinden; droog seizoen (december tot april)
gedomineerd door hete, droge, harmattan wind.

Inwoners van Senegal
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Senegal wonen.

Het nummer is: 14,668,522 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Wolof 38,6%, Pular



26,6%, Serer 14,9%, Mandinka 4,6%, Jola 4,1%, Soninke
2,3%, andere 8,9% (inclusief Europeanen en personen van
Libanese afkomst) (2010-11 est.). Wat zijn de talen in Senegal?
Frans (officieel), Wolof, Pular, Jola, Mandinka, Serer, Soninke.
En de religies: Muslim 95,3% (de meesten houden vast aan een
van de vier belangrijkste Sufi-broederschappen), Christian
4,3% (meestal rooms-katholiek), animist 0,4% (2010-11 est.).
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 18.8 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 62.1 jaar. Waar
wonen de mensen in Senegal? Hier: de bevolking is
geconcentreerd in het westen, met Dakar verankering een
duidelijk omschreven kerngebied; ongeveer 70% van de
bevolking is landelijk. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Senegal zijn: Dakar (hoofdstad) 3,52 miljoen (2015).

Overheid en economie van Senegal
De hoofdstad van Senegal is Daka en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 14 regio's (regio's, enkelvoud -
regio); Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kedougou,
Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Sedhiou, Tambacounda,
Thies, Ziguincho. Met betrekking tot de economie van Senegal
zijn belangrijke industriële producten landbouw en
visverwerking, fosfaatwinning, kunstmestproductie,
aardolieraffinage, zirkoon en goudwinning, bouwmaterialen,
scheepsbouw en repai. Belangrijke landbouwproducten zijn
pinda's, gierst, maïs, sorghum, rijst, katoen, tomaten, groen



groenten; runderen, pluimvee, varkens; vis. De belangrijkste
exportgoederen zijn vis, aardnoten (pinda's), aardolieproducten,
fosfaten, katoen en de belangrijkste exportpartners zijn Mali
18,2%, Zwitserland 10,6%, India 8,2%, Cote dIvoire 5,3%,
China 5% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn eten en
drinken, kapitaalgoederen, brandstoffen en de belangrijkste
importpartners zijn Frankrijk 15,9%, China 10,3%, Nigeria
7,8%, India 7,6%, Nederland 5,3% , Spanje 4,9% (2016).
Hoe rijk is Senegal en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $2,700 (2017 schatting). Dit is een zeer laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 46.7% (2011 schatting).

Kaart van Senegal
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Servië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Servië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Servië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Servië hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Servië - Overzicht:
Wat moet je weten over Servië? Laten we beginnen met dit:

Het koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen werd
opgericht in 1918; de naam werd in 1929 veranderd in
Joegoslavië. Communistische partizanen verzetten zich tegen de
bezetting en verdeling van Joegoslavië van 1941 tot 1945 en
bestreden ook nationalistische tegenstanders en collaborateurs.
De militaire en politieke beweging onder leiding van Josip Broz
"TITO" (Partisanen) nam de volledige controle over Joegoslavië
toen hun binnenlandse rivalen en de bezetters werden verslagen
in 1945. Hoewel communisten, TITO en zijn opvolgers (Tito
stierven in 1980) erin slaagden om hun eigen te sturen tussen de
Warschaupactlanden en het Westen voor de komende
viereneenhalf decennia. In 1989 werd Slobodan Milosevic
president van de Republiek Servië en zijn ultranationalistische
oproepen tot Servische overheersing leidden tot etnische
gewelddadig uiteenvallen van Joegoslavië. In 1991 hebben
Kroatië, Slovenië, en Macedonië verklaarde onafhankelijkheid,
gevolgd door Bosnië in 1992. De overige republieken Servië en
Montenegro verklaarden een nieuwe Federale Republiek
Joegoslavië (FRY) in april 1992 en onder leiding van Milosevic
leidde Servië verschillende militaire campagnes om etnische
Serviërs in naburige republieken te verenigen in een "Greater
Serbia." Deze acties mislukten uiteindelijk en na internationale
interventie leidden ze tot de ondertekening van de
vredesakkoorden van Dayton in 1995. Milosevic behield de



controle over Servië en werd uiteindelijk president van de FRJ
in 1997. In 1998 werd een etnisch Albanese opstand in de
voorheen autonome Servische provincie van Kosovo
veroorzaakte een Servische campagne tegen oproerpolitie die
resulteerde in bloedbaden en massale verdrijving van etnische
Albanezen die in Kosovo woonden. De regering van Milosevic
s afwijzing van een voorgestelde internationale regeling leidde
tot de bomaanslag van de NAVO op Servië in het voorjaar van
1999. Servische militaire en politiediensten trokken zich in juni
1999 terug uit Kosovo, en de VN-Veiligheidsraad gaf
toestemming aan een tijdelijk VN-bestuur en een door de
NAVO geleide veiligheidsmacht in Kosovo . De verkiezingen
voor de FRJ eind 2000 leidden tot de afzetting van Milosevic
en de installatie van een democratische regering. In 2003 werd
de FRJ de Staatsunie van Servië en Montenegro, een losse
federatie van de twee republieken. Wijdverspreid geweld dat
voornamelijk gericht was op etnische Serviërs in Kosovo in
maart 2004 leidde tot intensere oproepen om de status van
Kosovo aan te pakken, en de VN begon in 2006
statusgesprekken te faciliteren. In juni 2006 scheidde
Montenegro zich af van de federatie en noemde zichzelf een
onafhankelijke natie. Servië liet vervolgens weten dat het de
opvolgerstaat was van de unie van Servië en Montenegro. In
februari 2008 verklaarde Kosovo na bijna twee jaar niet-
afdoende onderhandelingen onafhankelijk te zijn van Servië -
een actie die Servië weigert te erkennen. Op verzoek van
Servië heeft de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) in
oktober 2008 een advies van het Internationaal Gerechtshof



(ICJ) gevraagd over de vraag of de eenzijdige verklaring van
onafhankelijkheid van Kosovo in overeenstemming was met het
internationale recht. In een uitspraak die als ongunstig wordt
beschouwd voor Servië, heeft het ICJ in juli 2010 een advies
uitgebracht waarin staat dat internationaal recht de verklaringen
van onafhankelijkheid niet verbood. Eind 2010 stemde Servië in
met een door de EU opgestelde AVVN-resolutie waarin het
besluit van het ICJ werd erkend en werd opgeroepen tot een
nieuwe gespreksronde tussen Servië en Kosovo, dit keer over
praktische zaken in plaats van de status van Kosovo. Servië en
Kosovo hebben in april 2013 de eerste overeenkomst
ondertekend over beginselen voor de normalisatie van de
betrekkingen tussen de twee landen en zijn bezig met de
uitvoering van de bepalingen ervan. In 2015 bereikten Servië en
Kosovo vier aanvullende overeenkomsten binnen het kader van
de Brusselse dialoog. Deze omvatten overeenkomsten over de
gemeenschap van Servisch-Meerderheidsgemeenten;
telecommunicatie; energieproductie en distributie; en
bewegingsvrijheid. President Aleksandar Vucic heeft een
ambitieuze doelstelling van Servië bevorderd om tot de EU toe
te treden tegen 2020. Onder zijn leiding als premier opende
Servië in januari 2014 formele toetredingsonderhandelingen.
Servië en Kosovo hebben in april 2013 de eerste
overeenkomst ondertekend over beginselen voor de
normalisatie van de betrekkingen tussen de twee landen en zijn
bezig met de uitvoering van de bepalingen ervan. In 2015
bereikten Servië en Kosovo vier aanvullende overeenkomsten
binnen het kader van de Brusselse dialoog. Deze omvatten



overeenkomsten over de gemeenschap van Servisch-
Meerderheidsgemeenten; telecommunicatie; energieproductie
en distributie; en bewegingsvrijheid. President Aleksandar Vucic
heeft een ambitieuze doelstelling van Servië bevorderd om tot
de EU toe te treden tegen 2020. Onder zijn leiding als premier
opende Servië in januari 2014 formele
toetredingsonderhandelingen. Servië en Kosovo hebben in april
2013 de eerste overeenkomst ondertekend over beginselen
voor de normalisatie van de betrekkingen tussen de twee landen
en zijn bezig met de uitvoering van de bepalingen ervan. In
2015 bereikten Servië en Kosovo vier aanvullende
overeenkomsten binnen het kader van de Brusselse dialoog.
Deze omvatten overeenkomsten over de gemeenschap van
Servisch-Meerderheidsgemeenten; telecommunicatie;
energieproductie en distributie; en bewegingsvrijheid. President
Aleksandar Vucic heeft een ambitieuze doelstelling van Servië
bevorderd om tot de EU toe te treden tegen 2020. Onder zijn
leiding als premier opende Servië in januari 2014 formele
toetredingsonderhandelingen. Deze omvatten overeenkomsten
over de gemeenschap van Servisch-Meerderheidsgemeenten;
telecommunicatie; energieproductie en distributie; en
bewegingsvrijheid. President Aleksandar Vucic heeft een
ambitieuze doelstelling van Servië bevorderd om tot de EU toe
te treden tegen 2020. Onder zijn leiding als premier opende
Servië in januari 2014 formele toetredingsonderhandelingen.
Deze omvatten overeenkomsten over de gemeenschap van
Servisch-Meerderheidsgemeenten; telecommunicatie;
energieproductie en distributie; en bewegingsvrijheid. President



Aleksandar Vucic heeft een ambitieuze doelstelling van Servië
bevorderd om tot de EU toe te treden tegen 2020. Onder zijn
leiding als premier opende Servië in januari 2014 formele
toetredingsonderhandelingen.

Geografie van Servië

Waar op de wereld is Servië? De
locatie van dit land is Zuidoost-Europa, tussen Macedonië en
Hongarije. Het totale gebied van Servië is 77,474 km2,
waarvan 77,474 km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: zeer gevarieerd; naar het noorden, rijke vruchtbare
vlaktes; naar het oosten, kalkstenen reeksen en bekkens; naar
het zuidoosten, oude bergen en heuvels. Het laagste punt van
Servië is Donau- en Timok-rivieren 35 m, het hoogste punt
Midzor 2.169 m. En het klimaat is in het noorden, landklimaat
(koude winters en hete, vochtige zomers met goed verdeelde
regenval); in andere delen, continentale en mediterrane klimaat
(relatief koude winters met zware sneeuwval en hete, droge
zomers en herfst).

Inwoners van Servië



Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Servië wonen.
Het nummer is: 7,111,024. Dit is dus geen erg grote populatie.
Wie woont hier? Servisch 83.3%, Hongaars 3.5%, Romani
2.1%, Bosniak 2%, andere 5.7%, niet-bekend of onbekend
3.4% (2011 est.). Wat zijn de talen in Servië? Servisch
(officieel) 88,1%, Hongaars 3,4%, Bosnië 1,9%, Romani
1,4%, andere 3,4%, niet-opgegeven of onbekend 1,8%. En de
religies: orthodox 84,6%, katholiek 5%, moslim 3,1%,
protestant 1%, atheïst 1,1%, andere 0,8% (inclusief agnostici,
andere christenen, oosterse religieuzen, joods), niet-aangegeven
of onbekend 4,5% (2011 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 42.6 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 75.7 jaar. Waar wonen de mensen in
Servië? Hier: een redelijk gelijkmatige verdeling in het grootste
deel van het land, met stedelijke gebieden die groter en dichter
aantrekken bevolking. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Servië zijn: Belgrado (kapitaal) 1,182 miljoen (2015).

Overheid en economie van Servië
De hoofdstad van Servië is Belgrado (Beograd) en het

overheidstype parlementaire republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 119 gemeenten (opstine,
enkelvoud - opstina) en 26 steden (gradovi, enkelvoud - grad).
Met betrekking tot de economie van Servië zijn belangrijke
industriële producten , basismetalen, meubels,
voedselverwerking, machines, chemicaliën, suiker, banden,
kleding, geneesmiddelen. Belangrijke landbouwproducten zijn



Tarwe, maïs, zonnebloem, suikerbieten, druiven / wijn, fruit
(frambozen, appels, zure kersen), groenten (tomaten, paprika's,
aardappelen), rundvlees, varkensvlees en vleesproducten,
auto's van melk en zuivelproducten. De belangrijkste
exportgoederen zijn auto's, ijzer en staal, rubber, kleding, tarwe,
fruit en groenten, non-ferro metalen, elektrische apparaten,
metalen producten, wapens en munitie en de belangrijkste
exportpartners zijn Italië 14,6%, Duitsland 13,1%, Bosnië en
Herzegovina 8,3%, Roemenië 5,7%, Rusland 5,4% ( 2016).
De belangrijkste importgoederen zijn machines en
transportmiddelen, brandstoffen en smeermiddelen, fabrikaten,
chemicaliën, voedsel en levende dieren, grondstoffen en de
belangrijkste importpartners zijn Duitsland 12,9%, Italië 10,4%,
China 8,4%, Rusland 7,9%, Hongarije 4,6%, Polen 4,4%
(2016). Hoe rijk is Servië en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $15,200 (2017 schatting). Dit is best goed.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 8.9% (2014 schatting).

Kaart van Servië
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Seychellen

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Seychellen. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Seychellen. Maar
laten we beginnen met de vlag van Seychellen hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Seychellen - Overzicht:
Wat moet je weten over Seychellen? Laten we beginnen

met dit: Een lange strijd tussen Frankrijk en Groot-Brittannië
voor de eilanden eindigde in 1814, toen ze werden afgestaan 
aan de laatste. Tijdens de koloniale overheersing ontwikkelde
zich een op plantage gebaseerde economie die afhankelijk was
van geïmporteerde arbeid, voornamelijk uit Europese koloniën
in Afrika. Onafhankelijkheid kwam er in 1976. De regel van
één partij werd afgesloten met een nieuwe grondwet en vrije
verkiezingen in 1993. President Frankrijk-Albert RENE, die
sinds 1977 had gediend, werd herkozen in 2001, maar trad af
in 2004. Vice-president James Alix Michel nam het
voorzitterschap over en werd in 2006 verkozen voor een
nieuwe termijn van vijf jaar; hij werd herkozen in 2011 en
opnieuw in 2015. In oktober 2016 nam James Michel ontslag
en overhandigde het presidentschap aan zijn vice-president
Danny Faure.

Geografie van Seychellen

Waar op de wereld is Seychellen? De
locatie van dit land is archipel in de Indische Oceaan, ten



noordoosten van Madagasca. Het totale gebied van Seychellen
is 455 km2, waarvan 455 km2 land is. Dus dit is een vrij klein
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: Mahe Group is vulkanisch met een smalle
kuststrook en een rotsachtig, heuvelachtig binnenland; andere
zijn koraal, vlakke, verhoogde riffen. Het laagste punt van
Seychellen is Indische Oceaan 0 m, het hoogste punt Morne
Seychellois 905 m. En het klimaat is tropische zee; vochtig;
koeler seizoen tijdens de zuidoostelijke moesson (eind mei tot
september); warmer seizoen tijdens noordwestelijke moesson
(maart tot mei).

Inwoners van Seychellen
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Seychellen

wonen. Het nummer is: 93,920 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? gemengd Frans,
Afrikaans, Indiaas, Chinees en Ara. Wat zijn de talen in
Seychellen? Seychellois Creools (officieel) 89,1%, Engels
(officieel) 5,1%, Frans (officieel) 0,7%, andere 3,8%, niet
gespecificeerd 1,4% (est van 2010). En de religies: Rooms-
katholiek 76,2%, protestant 10,5% (Anglicaans 6,1%,
Pinkstergemeente 1,5%, Zevende dag adventist 1,2%, andere
protestant 1.7), andere christenen 2,4%, hindoe 2,4%, moslim
1,6%, andere niet-christenen 1,1%, niet-gespecificeerd 4,8%,
geen 0,9% (2010 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld?
35.4 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de
mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de
andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de



geboorte)? Dit: 74.9 jaar. Waar wonen de mensen in
Seychellen? Hier: meer dan driekwart van de bevolking woont
op het hoofdeiland Mahe; Praslin bevat minder dan 10%; een
kleiner percentage op La Digue en de buitenste eilanden. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Seychellen zijn: Victoria
(hoofdstad) 26.000 (2014).

Overheid en economie van Seychellen
De hoofdstad van Seychellen is Victoria en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 25 administratieve
districten; Anse aux Pins, Anse Boileau, Anse Etoile, Anse
Royale, Au Cap, Baie Lazare, Baie Sainte Anne, Beau Vallon,
Bel Air, Bel Ombre, Cascade, Glacis, Grand Anse Mahe,
Grand Anse Praslin, Inner Islands, La Riviere Anglaise , Les
Mamalles, Mont Buxton, Mont Fleuri, Plaisance, Pointe Larue,
Port Glaud, Roche Caiman, Saint Louis, Takamaka. Met
betrekking tot de economie van Seychellen zijn belangrijke
industriële producten , toerisme, dranken. Belangrijke
landbouwproducten zijn kokosnoten, kaneel, vanille, zoete
aardappelen, cassave (maniok, tapioca), kopra, bananen;
tonijnvangst. De belangrijkste exportgoederen zijn
tonijnconserven, diepvriesvis, aardolieproducten (wederuitvoer)
en de belangrijkste exportpartners zijn Verenigde Arabische
Emiraten 28,8%, Frankrijk 21%, VK 14,7%, Italië 9,2%,
Spanje 8,8% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
machines en uitrusting, voedingsmiddelen, aardolieproducten,
chemicaliën, andere industrieproducten en de belangrijkste
importpartners zijn VAE 21,6%, Frankrijk 9,9%, Zuid-Afrika



8,4%, Mauritius 7,8%, Spanje 7,2%, India 4,9%, China 4,8%,
VK 4,7% (2016). Hoe rijk is Seychellen en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $28,900 (2017 schatting). Dit
betekent dat de levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
39.3% (2013 schatting).

Kaart van Seychellen
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Sierra Leone

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Sierra Leone. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Sierra Leone.
Maar laten we beginnen met de vlag van Sierra Leone hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Sierra Leone - Overzicht:
Wat moet je weten over Sierra Leone? Laten we beginnen

met dit: De Britten richtten in de 17e eeuw een handelspost op
nabij het huidige Freetown. Oorspronkelijk ging het om hout en
ivoor, maar later groeide het uit tot slaven. Na de Amerikaanse
revolutie werd in 1787 een kolonie gesticht en Sierra Leone
werd een bestemming voor het hervestigen van zwarte loyalisten
die oorspronkelijk waren gevestigd in Nova Scotia. Na de
afschaffing van de slavenhandel in 1807, leverden Britse
bemanningen duizenden Afrikanen bevrijd van illegale
slavenschepen aan Sierra Leone, met name Freetown. De
kolonie breidde geleidelijk uit het binnenland in de loop van de
19e eeuw; onafhankelijkheid werd bereikt in 1961. De
democratie wordt langzaam hersteld na de burgeroorlog (1991-
2002) die resulteerde in tienduizenden doden en de verplaatsing
van meer dan 2 miljoen mensen (ongeveer een derde van de
bevolking). Het leger, die de volledige verantwoordelijkheid op
zich nam voor de veiligheid na het vertrek van VN-
vredestroepen aan het einde van 2005, heeft zich ontwikkeld
als een garantie voor de stabiliteit van het land; de strijdkrachten
bleven tijdens de nationale verkiezingen van 2007 en 2012 aan
de zijlijn. In maart 2014 betekende de sluiting van het VN-
kantoor voor vredesopbouw in Sierra Leone het einde van
meer dan 15 jaar vredes- en politieke operaties in Sierra
Leone. De door de overheid gestelde prioriteiten zijn onder



meer het bevorderen van ontwikkeling - waaronder het
herstellen van de ebola-epidemie - het creëren van banen en het
uitroeien van endemische corruptie. In maart 2014 betekende
de sluiting van het VN-kantoor voor vredesopbouw in Sierra
Leone het einde van meer dan 15 jaar vredes- en politieke
operaties in Sierra Leone. De door de overheid gestelde
prioriteiten zijn onder meer het bevorderen van ontwikkeling -
waaronder het herstellen van de ebola-epidemie - het creëren
van banen en het uitroeien van endemische corruptie. In maart
2014 betekende de sluiting van het VN-kantoor voor
vredesopbouw in Sierra Leone het einde van meer dan 15 jaar
vredes- en politieke operaties in Sierra Leone. De door de
overheid gestelde prioriteiten zijn onder meer het bevorderen
van ontwikkeling - waaronder het herstellen van de ebola-
epidemie - het creëren van banen en het uitroeien van
endemische corruptie.

Geografie van Sierra Leone

Waar op de wereld is Sierra Leone?
De locatie van dit land is West-Afrika, grenzend aan de Noord-
Atlantische Oceaan, tussen Guinee en Liberia. Het totale gebied
van Sierra Leone is 71,740 km2, waarvan 71,620 km2 land is.
Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het



land beschrijven? Op deze manier: kustgordel van
mangrovemoerassen, bebost heuvelland, hooglandplateau,
bergen in oostelijke richting. Het laagste punt van Sierra Leone
is Atlantische Oceaan 0 m, het hoogste punt Loma Mansa
(Bintimani) 1.948 m. En het klimaat is tropisch; warm, vochtig;
zomer regenseizoen (mei tot december); droog winterseizoen
(december tot april).

Inwoners van Sierra Leone
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Sierra Leone

wonen. Het nummer is: 6,163,195 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Temne 35%, Mende
31%, Limba 8%, Kono 5%, Kriole 2% (nazaten van bevrijde
Jamaicaanse slaven die eind 18e eeuw in het gebied van
Freetown waren gevestigd, ook bekend als Krio), Mandingo
2%, Loko 2%, andere 15% (inclusief vluchtelingen uit de
recente burgeroorlog van Liberia, en een klein aantal
Europeanen, Libanezen, Pakistani en Indiërs) (volkstelling van
2008). Wat zijn de talen in Sierra Leone? Engels (officieel,
regulier gebruik beperkt tot geletterde minderheid), Mende
(hoofdtaal in de Zuid), Temne (voornaamste volkstaal in het
noorden), Krio (Engels-Creools, gesproken door de
afstammelingen van bevrijde Jamaicaanse slaven die zich in het
Freetown-gebied vestigden, een lingua franca en een eerste taal
voor 10% van de bevolking, maar begrepen met 95%). En de
religies: Moslim 60%, inheemse overtuigingen 30%, christelijke
10%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 19 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van



de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 58.6 jaar. Waar
wonen de mensen in Sierra Leone? Hier: bevolkingsgroepen
zijn te vinden in de lagere delen van het zuiden en het westen;
het noorden van het land is minder bevolkt. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Sierra Leone zijn: Freetown
(hoofdstad) 1.007 miljoen (2015).

Overheid en economie van Sierra Leone
De hoofdstad van Sierra Leone is Freetown en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 3 provincies en 1 gebied;
Eastern, Northern, Southern, Western. Met betrekking tot de
economie van Sierra Leone zijn belangrijke industriële
producten diamant mijnbouw; ijzererts, rutiel en bauxiet
mijnbouw; kleinschalige productie (dranken, textiel, schoenen).
Belangrijke landbouwproducten zijn Rijst, koffie, cacao,
palmpitten, palmolie, pinda's, cashewnoten ; pluimvee,
runderen, schapen, varkens; vis. De belangrijkste
exportgoederen zijn ijzererts, diamanten, rutiel, cacao, koffie,
vis en de belangrijkste exportpartners zijn Cote dIvoire 31,7%,
VS 28,3%, België 17,7%, China 6,6% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn voedingsmiddelen, machines
en uitrusting, brandstoffen en smeermiddelen, chemicaliën en de
belangrijkste importpartners zijn China 12,5%, VS 9,7%, India
7,8%, VAE 7,2%, Senegal 6,2%, België 5,5%, Turkije 5,5%,
VK 4,7% (2016). Hoe rijk is Sierra Leone en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $1,800 (2017 schatting). Dit is



een zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 70.2% (2004 schatting).

Kaart van Sierra Leone
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Singapore

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Singapore. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Singapore. Maar
laten we beginnen met de vlag van Singapore hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Singapore - Overzicht:
Wat moet je weten over Singapore? Laten we beginnen met

dit: Een Maleisische handelshaven die bekend staat als Temasek
bestond op het eiland Singapore in de 14e eeuw. De
nederzetting veranderde in de daaropvolgende eeuwen
verschillende keren van eigenaar en werd uiteindelijk in de 17e
eeuw verbrand en viel in duisternis. De Britten richtten in 1819
Singapore op als handelskolonie op het terrein. Het sloot zich
aan bij de Maleisische Federatie in 1963 maar werd twee jaar
later verdreven en onafhankelijk. Singapore werd vervolgens
een van 's werelds meest welvarende landen met sterke
internationale handelsbetrekkingen (de haven is een van' s
werelds drukste tonnages) en het BBP per capita is gelijk aan
dat van de leidende landen van West-Europa.

Geografie van Singapore

Waar op de wereld is Singapore? De
locatie van dit land is Zuidoost-Azië, eilanden tussen Maleisië
en Indonesië. Het totale gebied van Singapore is 719.2 km2,
waarvan 709.2 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe



kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: laaggelegen, zacht golvend centraal plateau. Het laagste
punt van Singapore is Straat van Singapore Straat van 0 m, het
hoogste punt Bukit Timah 166 m. En het klimaat is tropisch;
heet, vochtig, regenachtig; twee verschillende
moessonseizoenen - noordoostelijke moesson (december tot
maart) en zuidwestelijke moesson (juni tot september); inter-
moesson - frequente middag en vroege avond onweersbuien.

Inwoners van Singapore
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Singapore

wonen. Het nummer is: 5,888,926 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Chinees 74,3%,
Maleis 13,4%, Indiaan 9,1% (inclusief Sri Lankaans), andere
3,2% (2016 est.). Wat zijn de talen in Singapore? Mandarijn
(officieel) 36,3%, Engels (officieel) 29,8%, Maleis (officieel)
11,9%, Hokkien 8,1%, Kantonees 4,1%, Tamil (officieel)
3,2%, Teochew 3,2%, andere Indiase talen 1,2%, andere
Chinese dialecten 1,1 %, andere 1,1% (2010 est.). En de
religies: Boeddhistische 33,9%, moslim 14,3%, taoïstische
11,3%, katholieke 7,1%, hindoe 5,2%, andere christelijke
11%, andere 0,7%, geen 16,4% (2010 est.). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 34.6 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 85.2 jaar. Waar
wonen de mensen in Singapore? Hier: grootste deel van de
verstedelijking ligt langs de zuidelijke kust, met relatief dichte



bevolkingsgroepen gevonden in de centrale gebieden. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Singapore zijn: Singapore
(hoofdstad) 5.619 miljoen (2015).

Overheid en economie van Singapore
De hoofdstad van Singapore is Singapore en het

overheidstype parlementair republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - geen. Met betrekking tot de
economie van Singapore zijn belangrijke industriële producten ,
chemicaliën, financiële diensten, olieboringsapparatuur,
aardolieraffinage, rubberverwerking en rubberproducten,
verwerkte voedingsmiddelen en dranken, scheepsreparatie,
offshore platformconstructie, life sciences, entrepothandel.
Belangrijke landbouwproducten zijn Orchideeën, groenten;
pluimvee, eieren; vis, sierviselektronica. De belangrijkste
exportgoederen zijn machines en uitrusting (inclusief elektronica
en telecommunicatie), farmaceutica en andere chemicaliën,
geraffineerde aardolieproducten, voedingsmiddelen en dranken
en de belangrijkste exportpartners zijn China 12,8%, Hong
Kong 12,6%, Maleisië 10,5%, Indonesië 7,8%, VS 6,8%,
Japan 4,5%, Zuid-Korea 4,4% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en uitrusting, minerale
brandstoffen, chemicaliën, levensmiddelen, consumptiegoederen
en de belangrijkste importpartners zijn China 14,3%, Maleisië
11,4%, VS 10,8%, Japan 7%, Zuid-Korea 6,1%, Indonesië
4,8% (2016). Hoe rijk is Singapore en hoe rijk zijn mensen in
dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van
de bevolking (PPP): $90,500 (2017 schatting). Dit betekent dat
de mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen



dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Singapore
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Slowakije

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Slowakije. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Slowakije. Maar
laten we beginnen met de vlag van Slowakije hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Slowakije - Overzicht:
Wat moet je weten over Slowakije? Laten we beginnen met

dit: Slowakije vindt zijn wortels in de staat van Groot Moravië
uit de 9e eeuw. Vervolgens werden de Slowaken onderdeel van
het Hongaarse koninkrijk, waar ze de volgende 1.000 jaar
bleven. Na de vorming van de dubbele Oostenrijks-Hongaarse
monarchie in 1867 resulteerde het taal- en onderwijsbeleid in
het voordeel van het gebruik van het Hongaars (magyarisatie) in
een versterking van het Slowaakse nationalisme en een cultuur
van culturele banden met de nauw verwante Tsjechen, die
onder Oostenrijkse heerschappij stonden. Na de ontbinding van
het Oostenrijks-Hongaarse rijk aan het einde van de Eerste
Wereldoorlog, sloten de Slowaken zich aan bij de Tsjechen en
vormden Tsjechoslowakije. Tijdens het interbellum drongen
Slowaakse nationalistische leiders op tot autonomie binnen
Tsjechoslowakije, en in 1939 werd Slowakije een
onafhankelijke staat die banden had met nazi-Duitsland. Na de
Tweede Wereldoorlog, Tsjecho-Slowakije werd opnieuw
samengesteld en viel onder communistische heerschappij binnen
het door sovjet gedomineerde Oost-Europa. In 1968
beëindigde een invasie door troepen van het Warschaupact de
inspanningen van de leiders van het land om het communistische
bewind te liberaliseren en 'socialisme met een menselijk gezicht'
te creëren, waarmee een periode van repressie werd ingeluid
die bekend staat als 'normalisatie'. De vreedzame "Fluwelen



Revolutie" veegde de Communistische Partij eind 1989 van de
macht en opende de terugkeer naar een democratische
heerschappij en een markteconomie. Op 1 januari 1993
onderging het land een niet-gewelddadige "fluwelen scheiding"
in zijn twee nationale componenten, Slowakije en de
Tsjechische Republiek. Slowakije trad toe tot de NAVO en de
EU in het voorjaar van 2004 en de eurozone op 1 januari 2009.
een invasie door troepen van het Warschaupact eindigde de
pogingen van de leiders van het land om het communistische
bewind te liberaliseren en 'socialisme met een menselijk gezicht'
te creëren, waarmee een periode van repressie werd ingeluid
die bekend staat als 'normalisatie'. De vreedzame "Fluwelen
Revolutie" veegde de Communistische Partij eind 1989 van de
macht en opende de terugkeer naar een democratische
heerschappij en een markteconomie. Op 1 januari 1993
onderging het land een niet-gewelddadige "fluwelen scheiding"
in zijn twee nationale componenten, Slowakije en de
Tsjechische Republiek. Slowakije trad toe tot de NAVO en de
EU in het voorjaar van 2004 en de eurozone op 1 januari 2009.
een invasie door troepen van het Warschaupact eindigde de
pogingen van de leiders van het land om het communistische
bewind te liberaliseren en 'socialisme met een menselijk gezicht'
te creëren, waarmee een periode van repressie werd ingeluid
die bekend staat als 'normalisatie'. De vreedzame "fluwelen
revolutie" veegde de Communistische Partij eind 1989 van de
macht en stelde een terugkeer in de democratische heerschappij
en een markteconomie in. Op 1 januari 1993 onderging het land
een niet-gewelddadige "fluwelen scheiding" in zijn twee



nationale componenten, Slowakije en de Tsjechische
Republiek. Slowakije trad toe tot de NAVO en de EU in het
voorjaar van 2004 en de eurozone op 1 januari 2009.

Geografie van Slowakije

Waar op de wereld is Slowakije? De
locatie van dit land is Centraal-Europa, ten zuiden van Polen.
Het totale gebied van Slowakije is 49,035 km2, waarvan
48,105 km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we
het terrein van het land beschrijven? Op deze manier: ruige
bergen in het centrale en noordelijke deel en laagland in het
zuiden. Het laagste punt van Slowakije is Bodrok River 94 m,
het hoogste punt Gerlachovsky Stit 2.655 m. En het klimaat is
gematigd; koele zomers; koud, bewolkt, vochtige winters.

Inwoners van Slowakije
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Slowakije

wonen. Het nummer is: 5,445,829 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Slowaaks 80.7%,
Hongaars 8.5%, Romani 2%, andere en niet-gespecificeerd
8.8% (2011 est.). Wat zijn de talen in Slowakije? Slowaaks
(officieel) 78.6%, Hongaars 9.4 %, Roma 2,3%, Ruthenian



1%, andere of niet-gespecificeerde 8,8% (2011 est.). En de
religies: Rooms-katholiek 62%, Protestant 8,2%, Grieks-
katholiek 3,8%, andere of niet-gespecificeerd 12,5%, geen
13,4% (2011 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 40.5
jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is
- dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft
is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)?
Dit: 77.3 jaar. Waar wonen de mensen in Slowakije? Hier: Een
redelijk gelijke verdeling in het grootste deel van het land; iets
grotere concentratie in het westen in de nabijheid van de
Tsjechische grens. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Slowakije zijn: Bratislava (hoofdstad) 401.000 (2015).

Overheid en economie van Slowakije
De hoofdstad van Slowakije is Bratislava en het

overheidstype parlementaire republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 8 regio's (kraje, singular -
kraj ); Banskobystricky, Bratislavsky, Kosicky, Nitriansky,
Presovsky, Trenciansky, Trnavsky, Zilinsky. Met betrekking tot
de economie van Slowakije zijn belangrijke industriële
producten auto's; metalen en metalen producten; elektriciteit,
gas, cokes, olie, splijtstof; chemicaliën, synthetische vezels, hout
en papierproducten; machines; aardewerk en keramiek; textiel;
elektrische en optische apparaten; rubber producten; eten en
drinken; farmaceutisch. Belangrijke landbouwproducten zijn
Granen, aardappelen, suikerbieten, hop, fruit; varkens, rundvee,
pluimvee; bosproducten. De belangrijkste exportgoederen zijn
voertuigen en aanverwante onderdelen 27%, machines en
elektrische apparatuur 20%, kernreactoren en ovens 12%, ijzer



en staal 4%, minerale oliën en brandstoffen 5% (2015 est.) en
de belangrijkste exportpartners zijn Duitsland 21,9%, Tsjechië
11,9%, Polen 7,7%, Frankrijk 6,1%, VK 5,9%, Oostenrijk
5,7%, Hongarije 5,7%, Italië 4,8% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en elektrische apparatuur 20%,
voertuigen en gerelateerde onderdelen 14%, kernreactoren en
ovens 12%, brandstof en minerale oliën 9% (2015 est.) en de
belangrijkste importpartners zijn Duitsland 20,2%, Tsjechië
16,9%, Oostenrijk 9,8%, Polen 6,5%, Hongarije 6,1%, Zuid-
Korea 4,7%, China 4,6%, Frankrijk 4,4% (2016). Hoe rijk is
Slowakije en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$32,900 (2017 schatting). Dit betekent dat de levensstandaard
hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 12.3% (2015 schatting).

Kaart van Slowakije
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Slovenië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Slovenië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Slovenië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Slovenië hier:
 

Slovenië - Overzicht:
Wat moet je weten over Slovenië? Laten we beginnen met

dit: De Sloveense gebieden maakten deel uit van het
Oostenrijks-Hongaarse rijk tot de ontbinding van
laatstgenoemde aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. In
1918 voegden de Slovenen zich bij de Serviërs en de Kroaten
in de vorming van een nieuwe multinationale staat, die in 1929
Joegoslavië werd genoemd. Na de Tweede Wereldoorlog II,

http://mapsguides.com/


Slovenië werd een republiek van het vernieuwde Joegoslavië,
dat hoewel communistisch, zich distantieerde van de
heerschappij van Moskou. Ontevreden over de uitoefening van
de macht door de meerderheid van de Serviërs, slaagden de
Slovenen erin om hun onafhankelijkheid te vestigen in 1991 na
een korte oorlog van tien dagen. Historische banden met West-
Europa, een sterke economie en een stabiele democratie
hebben bijgedragen aan de transformatie van Slovenië tot een
moderne staat. Slovenië is in het voorjaar van 2004 toegetreden
tot zowel de NAVO als de EU; het is toegetreden tot de
eurozone en de Schengen-zone in 2007.

Geografie van Slovenië

Waar op de wereld is Slovenië? De
locatie van dit land is Zuid-Centraal Europa, Julische Alpen
tussen Oostenrijk en Kroatië. Het totale gebied van Slovenië is
20,273 km2, waarvan 20,151 km2 land is. Dit is dus geen groot
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: een korte zuidwestelijke kuststrook van de Karst-
topografie aan de Adriatische kust; een alpine berggebied ligt
grenzend aan Italië en Oostenrijk in het noorden; gemengde
bergen en valleien met talrijke rivieren naar het oosten. Het



laagste punt van Slovenië is Adriatische zee 0 m, het hoogste
punt Triglav 2.864 m. En het klimaat is Mediterraan klimaat aan
de kust, landklimaat met milde tot hete zomers en koude
winters op de plateaus en valleien in het oosten.

Inwoners van Slovenië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Slovenië wonen.

Het nummer is: 1,972,126 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Sloveen 83.1%, Servisch
2%, Kroatisch 1.8%, Bosniak 1.1%, andere of niet
gespecificeerd 12% (telling van 2002). Wat zijn de talen in
Slovenië? Sloveense (officiële) 91.1%, Serbo - Kroatisch
4,5%, andere of niet gespecificeerd 4,4%, Italiaans (officieel,
alleen in gemeenten waar Italiaanse nationale gemeenschappen
wonen), Hongaars (officieel, alleen in gemeenten waar
Hongaarse nationale gemeenschappen wonen) (telling van
2002). En de religies: Katholiek 57,8%, moslim 2,4%,
Orthodox 2,3%, andere christelijke 0,9%, niet-gelieerde 3,5%,
andere of niet-gespecificeerde 23%, geen 10,1% (census van
2002). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 44.5 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 78.3
jaar. Waar wonen de mensen in Slovenië? Hier: een vrij
gelijkmatige verdeling over het grootste deel van het land, met
stedelijke gebieden die grotere en dichtere bevolkingsgroepen
aantrekken; zakken in het bergachtige noordwesten vertonen
minder dichtheid dan elders. De belangrijkste stedelijke



gebieden van Slovenië zijn: Ljubljana (hoofdstad) 279.000
(2014).

Overheid en economie van Slovenië
De hoofdstad van Slovenië is Ljubljana en het

overheidstype parlementaire republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 201 gemeenten (obcine,
singular - obcina ) en 11 stedelijke gemeenten (mestne obcine,
singular - mestna obcina). Met betrekking tot de economie van
Slovenië zijn belangrijke industriële producten ijzerhoudende
metallurgie en aluminiumproducten, lood en zinksmelting;
elektronica (inclusief militaire elektronica), vrachtwagens, auto's,
elektrische uitrusting, houtproducten, textiel, chemicaliën,
werktuigmachines. Belangrijke landbouwproducten zijn hop,
tarwe, koffie, maïs, appels peren; vee, schapen, pluimvee. De
belangrijkste exportgoederen zijn gefabriceerde goederen,
machines en transportmiddelen, chemicaliën, levensmiddelen en
de belangrijkste exportpartners zijn Duitsland 19,3%, Italië
10,4%, Oostenrijk 7,5%, Kroatië 7,3%, Hongarije 4,4%,
Frankrijk 4,1% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
machines en transportmiddelen, industrieproducten,
chemicaliën, brandstoffen en smeermiddelen, voedsel en de
belangrijkste importpartners zijn Duitsland 16,8%, Italië 13,5%,
Oostenrijk 9,9%, Kroatië 5,5%, China 4,8%, Turkije 4,4%
(2016). Hoe rijk is Slovenië en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $34,100 (2017 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die



opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 14.3% (2015
schatting).

Kaart van Slovenië
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Salomonseilanden

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Salomonseilanden. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken,
een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van
Salomonseilanden. Maar laten we beginnen met de vlag van
Salomonseilanden hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Salomonseilanden - Overzicht:
Wat moet je weten over Salomonseilanden? Laten we

beginnen met dit: Het Verenigd Koninkrijk heeft in de jaren
1890 een protectoraat ingesteld op de Salomonseilanden.
Enkele van de meest bittere gevechten van de Tweede
Wereldoorlog vonden plaats op deze archipel. Zelfbestuur werd
bereikt in 1976 en onafhankelijkheid twee jaar later. Etniciteit,
overheidsmisdrijf, endemische misdaad en een beperkte
economische basis hebben de stabiliteit en het maatschappelijk
middenveld ondermijnd. In juni 2003 zocht premier Sir Allan
Kemakeza de hulp van Australië bij het herstel van orde en wet;
de volgende maand arriveerde er een door Australië geleide
multinationale troepenmacht om de vrede te herstellen en
etnische milities te ontwapenen. De Regional Assistance
Mission aan de Salomonseilanden (Ramsi) is over het algemeen
effectief geweest in het herstellen van de openbare orde en het
opnieuw opbouwen van overheidsinstellingen.

Geografie van Salomonseilanden

Waar op de wereld is
Salomonseilanden? De locatie van dit land is Oceanië,
eilandengroep in de Zuid-Pacifische Oceaan, ten oosten van



Papoea-Nieuw-Guinea. Het totale gebied van
Salomonseilanden is 28,896 km2, waarvan 27,986 km2 land is.
Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het
land beschrijven? Op deze manier: meestal ruige bergen met
enkele lage koraalatollen. Het laagste punt van
Salomonseilanden is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt Monte
Popomanaseu 2.335 m. En het klimaat is tropische moesson;
weinig temperatuur- en weeruitersten,.

Inwoners van Salomonseilanden
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in

Salomonseilanden wonen. Het nummer is: 647,581 (7/2017
schatting). Dus niet zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier?
Melanesische 95.3%, Polynesische 3.1%, Micronesische 1.2%,
andere 0.3% (2009 est.). Wat zijn de talen in
Salomonseilanden? Melanesische pidgin (in een groot deel van
het land is lingua franca), Engels (officieel maar gesproken door
slechts 1% -2% van de bevolking), 120 inheemse talen. En de
religies: Protestant 73,4% (kerk van Melanesië 31,9%,
Zuidzee-evangelische 17,1%, zevende-dags adventist 11,7%,
Verenigde kerk 10,1%, Christian Fellowship Church 2,5%),
rooms-katholieke 19,6%, andere christelijke 2,9%, andere 4%,
geen 0,03 %, niet-gespecificeerd 0,1% (2009 est.). Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 22.5 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 75.6 jaar. Waar
wonen de mensen in Salomonseilanden? Hier: grootste deel van



de bevolking woont langs de kustgebieden; ongeveer een op de
vijf woont in stedelijke gebieden, en van deze woont ongeveer
tweederde in Honiara, de grootste stad en hoofdhaven. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Salomonseilanden zijn:
Honiara (hoofdstad) 73.000 (2014).

Overheid en economie van Salomonseilanden
De hoofdstad van Salomonseilanden is Honiara en het

overheidstype parlementaire democratie (Nationaal parlement)
onder een constitutionele monarchie; a Commonwealth realm.
Laten we eens kijken naar de administratieve afdelingen - 9
provincies en 1 stad; Central, Choiseul, Guadalcanal, Honiara,
Isabel, Makira en Ulawa, Malaita, Rennell en Bellona, Temotu,
Western. Met betrekking tot de economie van
Salomonseilanden zijn belangrijke industriële producten vis
(tonijn), mijnbouw, timbe. Belangrijke landbouwproducten zijn
cacao, kokosnoten, palmpitten, rijst, fruit; runderen, varkens;
vis; timbe. De belangrijkste exportgoederen zijn hout, vis,
kopra, palmolie, cacao en de belangrijkste exportpartners zijn
China 62,4%, Italië 7%, VK 4,4% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn levensmiddelen, industrieproducten,
brandstoffen, chemicaliën en de belangrijkste importpartners
zijn China 25,3% , Australië 15,5%, Singapore 9,6%, Maleisië
9,5%, Japan 5,2%, Zuid-Korea 5%, NZ 5%, Papoea-Nieuw-
Guinea 4,4% (2016). Hoe rijk is Salomonseilanden en hoe rijk
zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP
per hoofd van de bevolking (PPP): $2,100 (2017 schatting).
Dit is een zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit
bruto binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw



wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten van
lokale goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Salomonseilanden
 

We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Somalië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Somalië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Somalië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Somalië hier:
 

Somalië - Overzicht:
Wat moet je weten over Somalië? Laten we beginnen met

dit: Groot-Brittannië trok zich in 1960 terug uit Brits Somaliland
om zijn protectoraat toe te staan zich bij het Italiaanse
Somaliland aan te sluiten en de nieuwe natie Somalië te vormen.
In 1969 leidde een staatsgreep onder leiding van Mohamed
SIAD Barre een autoritair socialistisch bewind in dat

http://mapsguides.com/


gekenmerkt werd door de vervolging, gevangenzetting en
foltering van politieke tegenstanders en dissidenten. Na de
ineenstorting van het regime in het begin van 1991, daalde
Somalië in beroering, factie en anarchie. In mei 1991 noemden
noordelijke clans een onafhankelijke republiek Somaliland die
nu de administratieve regio's Awdal, Woqooyi Galbeed,
Togdheer, Sanaag en Sool omvat. Hoewel deze entiteit niet
door een overheid wordt erkend, heeft ze een stabiel bestaan 
behouden en blijft ze pogingen doen om een constitutionele
democratie tot stand te brengen, waaronder het houden van
gemeentelijke, parlementaire en presidentsverkiezingen. De
regio's van Bari, Nugaal en het noorden van Mudug vormen een
naburige semi-autonome staat Puntland, die sinds 1998
autonoom is maar niet streeft naar onafhankelijkheid; het heeft
ook stappen gezet in de richting van het reconstrueren van een
legitieme, representatieve regering, maar heeft wat burgerlijke
strijd gevoerd. Puntland betwist de grens met Somaliland omdat
het ook de regio's Sool en Sanaag, en delen van Togdheer
claimt. Vanaf 1993 kon een humanitaire inspanning van twee
jaar (voornamelijk in het zuiden van centraal Somalië) de
hongersnood verlichten, maar toen de VN zich in 1995
terugtrok en aanzienlijke slachtoffers had geleden, was het bevel
nog steeds niet hersteld. In 2000 resulteerde de Nationale
Vredesconferentie van Somalië (SNPC) in Djibouti in de
vorming van een interimregering, bekend als de Transitional
National Government (TNG). Toen de TNG verzuimde om
adequate beveiliging te creëren of instellingen te regeren, leidde
de regering van Kenia onder auspiciën van de



Intergouvernementele Ontwikkelingsautoriteit (IGAD) een
volgend vredesproces dat in oktober 2004 werd afgesloten met
de verkiezing van Abdullahi Yusuf Ahmed als president van een
tweede interim-regering, bekend als de Transitional Federal
Government (TFG) van de Somalische Republiek. De TFG
omvatte een parlementaire instantie met 275 leden, bekend als
het Transitional Federal Parliament (TFP). President Yusuf nam
eind 2008 ontslag, terwijl VN-gesponsorde besprekingen
tussen de TFG en de oppositie Alliantie voor de herbevrijding
van Somalië (ARS) aan de gang waren in Djibouti. In januari
2009, na de oprichting van een TFG-ARS-eenheidsregering,
Ethiopische strijdkrachten, die in december 2006 Somalië was
binnengekomen om de TFG te steunen in het licht van de
vorderingen van de Islamitische Hoven van de oppositie (ICU),
trok zich terug uit het land. De TFP werd verdubbeld in omvang
tot 550 zetels met de toevoeging van 200 ARS en 75
parlementsleden uit het maatschappelijk middenveld. Het
uitgebreide parlement koos Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, de
voormalige ICU en de ARS-voorzitter als president in januari
2009. De oprichting van de TFG was gebaseerd op het
Transitional Federal Charter (TFC), waarin een vijfjarig
mandaat werd geschetst dat leidde tot de oprichting van een
nieuwe Somalische grondwet en een overgang naar een
representatieve regering na nationale verkiezingen. In 2009
wijzigde de TFP de TFC om het mandaat van TFG tot 2011 uit
te breiden en in 2011 kwamen Somalische opdrachtgevers
overeen om in augustus 2012 een politieke overgang te starten.

Geografie van Somalië



Waar op de wereld is Somalië? De
locatie van dit land is Oost-Afrika, grenzend aan de Golf van
Aden en de Indische Oceaan, ten oosten van Ethiopië. Het
totale gebied van Somalië is 637,657 km2, waarvan 627,337
km2 land is. Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: meestal vlak
tot heuvelachtig plateau oplopend naar heuvels in het noorden.
Het laagste punt van Somalië is Indische Oceaan 0 m, het
hoogste punt Shimbiris 2.416 m. En het klimaat is voornamelijk
woestijn; noordoost moesson (december tot februari),
gematigde temperaturen in het noorden en heet in het zuiden;
zuidwestelijke moesson (mei tot oktober), verzengend in het
noorden en heet in het zuiden, onregelmatige regenval, warme
en vochtige periodes (tangambili) tussen moessons,.

Inwoners van Somalië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Somalië wonen.

Het nummer is: 11,031,386. Dit is dus geen erg grote populatie.
Wie woont hier? Somalische 85%, Bantu en andere niet-
Somalische 15% (inclusief 30.000 Arabieren). Wat zijn de talen
in Somalië? Somalische (officieel, volgens het Federale
Handvest van 2012) , Arabisch (officieel, volgens het Federaal



Handvest van 2012), Italiaans, Engels. En de religies: Sunni
Muslim (Islam) (officieel, volgens het Federale Handvest van
2012). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 18.1 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 52.8
jaar. Waar wonen de mensen in Somalië? Hier: distributie
varieert sterk in het hele land; de minst dichtbevolkte gebieden
zijn in de noordoostelijke en centrale regio's, evenals gebieden
langs de Keniaanse grens; de dichtstbevolkte gebieden liggen in
en rond de steden Mogadishu, Marka, Boorama, Hargeysa en
Baidoa. De belangrijkste stedelijke gebieden van Somalië zijn:
Mogadishu (hoofdstad) 2,138 miljoen; Hargeysa 760.000
(2015).

Overheid en economie van Somalië
De hoofdstad van Somalië is Mogadishu en het

overheidstype Federale parlementaire republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 18 regio's
(meervoud - NA, enkelvoud - gobolka); Awdal, Bakool,
Banaadir, Bari, Baai, Galguduud, Gedo, Hiiraan, Jubbada
Dhexe (Midden Jubba), Jubbada Hoose (Lower Jubba),
Mudug, Nugaal, Sanaag, Shabeellaha Dhexe (Middle
Shabeelle), Shabeellaha Hoose (Lower Shabeelle), Sool,
Togdheer, Woqooyi Galbeed. Met betrekking tot de economie
van Somalië zijn belangrijke industriële producten lichte
industrie, met inbegrip van suiker raffinage, textiel, draadloze
communicatie. Belangrijke landbouwproducten zijn Bananen,
sorghum, maïs, kokosnoten, rijst, suikerriet, mango's,



sesamzaad, bonen; vee, schapen, geiten; vis. De belangrijkste
exportgoederen zijn vee, bananen, huiden, vis, houtskool,
schroot en de belangrijkste exportpartners zijn Saoedi-Arabië
37,2%, Oman 22,7%, UAE 16,3% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn vervaardigt, aardolieproducten,
levensmiddelen, bouwmaterialen , qat en de belangrijkste
importpartners zijn India 26,3%, China 20,8%, Oman 9,1%,
Kenia 8,3%, Turkije 6%, Maleisië 4,3%, Brazilië 4,2% (2016).
Hoe rijk is Somalië en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $onbekend (2017 schatting). Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
onbekend%.

Kaart van Somalië
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Zuid-Afrika

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Zuid-Afrika. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Zuid-Afrika.
Maar laten we beginnen met de vlag van Zuid-Afrika hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Zuid-Afrika - Overzicht:
Wat moet je weten over Zuid-Afrika? Laten we beginnen

met dit: Nederlandse handelaars landden op het zuidelijke
puntje van het moderne Zuid-Afrika in 1652 en vestigden een
tussenstop op de specerijroute tussen Nederland en het Verre
Oosten, de stad Kaapstad. Nadat de Britten in 1806 het gebied
Kaap de Goede Hoop hadden ingenomen, trokken veel van de
Nederlandse kolonisten (Afrikaners, door de Britten "Boers"
genoemd) naar het noorden om hun eigen republieken,
Transvaal en Oranje Vrijstaat te stichten. De ontdekking van
diamanten (1867) en goud (1886) stimuleerde rijkdom en
immigratie en intensiveerde de onderwerping van de inheemse
bevolking. De Afrikaners verzetten zich tegen Britse aantasting
maar werden verslagen in de Tweede Zuid-Afrikaanse oorlog
(1899-1902); echter, de Britten en de Afrikaners, regeerden
samen in 1910 onder de Unie van Zuid-Afrika, die in 1961 een
republiek werd na een alleen-blanken referendum. In 1948, de
door de Afrikaner gedomineerde Nationale Partij werd aan de
macht gebracht en stelde een apartheidspolitiek in - de
afzonderlijke ontwikkeling van de rassen - die de blanke
minderheid begunstigde ten koste van de zwarte meerderheid.
Het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) leidde de oppositie
tegen de apartheid en vele ANC-leiders, zoals Nelson
Mandela, brachten tientallen jaren door in gevangenissen in
Zuid-Afrika. Interne protesten en opstand, maar ook boycots



door sommige westerse naties en instellingen, hebben geleid tot
de uiteindelijke bereidheid van het regime om te onderhandelen
over een vreedzame overgang naar meerderheid. De eerste
multiraciale verkiezingen in 1994 na het einde van de apartheid
luidden de meerderheidsregel in onder leiding van een door het
ANC geleide regering. Zuid-Afrika heeft sindsdien moeite
gehad om de onevenwichtigheden in de apartheid in fatsoenlijke
huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg aan te pakken.
ANC-machtsstrijd kwam in 2008 tot een hoogtepunt toen
president Thabo Mbeki werd teruggeroepen door het
parlement en vicevoorzitter Kgalema Motlanthe volgde hem op
als interim-president. Jacob ZUMA werd president nadat het
ANC algemene verkiezingen won in 2009; hij werd herkozen in
2014. Zijn regering werd geplaagd door talloze schandalen, wat
in 2016 leidde tot winst van oppositiepartijen op gemeentelijk
niveau.

Geografie van Zuid-Afrika

Waar op de wereld is Zuid-Afrika?
De locatie van dit land is Zuidelijk Afrika, op het zuidelijkste
puntje van het Afrikaanse continent. Het totale gebied van Zuid-
Afrika is 1,219,090 km2, waarvan 1,214,470 km2 land is. Dus
dit is een heel groot land. Hoe kunnen we het terrein van het



land beschrijven? Op deze manier: uitgestrekt binnenplateau
omrand door ruige heuvels en smalle kustvlakte. Het laagste
punt van Zuid-Afrika is Atlantische Oceaan 0 m, het hoogste
punt Njesuthi 3.408 m. En het klimaat is grotendeels semiarid;
subtropisch langs de oostkust; zonnige dagen, koele nachten.

Inwoners van Zuid-Afrika
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Zuid-Afrika

wonen. Het nummer is: 54,841,552. Er wonen dus vrij veel
mensen hier. Wie woont hier? zwart Afrikaans 80,2%, wit
8,4%, gekleurd 8,8%, Indiaas / Aziatisch 2,5%. Wat zijn de
talen in Zuid-Afrika? isiZulu (officieel) 22,7%, isiXhosa
(officieel) 16%, Afrikaans (officieel) 13,5%, Engels (officieel)
9,6%, Sepedi (officieel) 9.1%, Setswana (officieel) 8%,
Sesotho (officieel) 7.6%, Xitsonga (officieel) 4.5%, siSwati
(officieel) 2.5%, Tshivenda (officieel) 2.4%, isiNdebele
(officieel) 2.1%, gebarentaal 0.5%, overig 1,6% (2011 est.). En
de religies: Protestant 36,6% (zionistische christen 11,1%,
pinksterkop / charismatisch 8,2%, methodist 6,8%,
gereformeerd 6,7%, anglicaan 3,8%), katholiek 7,1%, moslim
1,5%, andere christen 36%, andere 2,3%, niet-gespecificeerd
1,4%, geen 15,1% (2001 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 27.1 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 63.8 jaar. Waar wonen de mensen in
Zuid-Afrika? Hier: de bevolking geconcentreerd langs de
zuidelijke en zuidoostelijke kust, en het binnenland rond Petoria;



de oostelijke helft van het land is dichter bevolkt dan het westen
van. De belangrijkste stedelijke gebieden van Zuid-Afrika zijn:
Johannesburg (inclusief Ekurhuleni) 9.399 miljoen; Kaapstad
(wettelijk kapitaal) 3,66 miljoen; Durban 2.901 miljoen;
Pretoria (hoofdstad) 2.059 miljoen; Port Elizabeth 1,179
miljoen; Vereeniging 1.155 miljoen (2015).

Overheid en economie van Zuid-Afrika
De hoofdstad van Zuid-Afrika is Pretoria (administratieve

hoofdstad); Kaapstad (wetgevingskapitaal); Bloemfontein
(gerechtelijk kapitaal) en het overheidstype parlementaire
republiek. Laten we eens kijken naar de administratieve
afdelingen - 9 provincies; Oost-Kaap, Vrijstaat, Gauteng,
KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, Noord-Kaap,
Noord-West, West-Kaap. Met betrekking tot de economie van
Zuid-Afrika zijn belangrijke industriële producten mijnbouw ('s
werelds grootste producent van platina, goud, chroom),
automobielassemblage, metaalbewerking, machines, textiel, ijzer
en staal, chemicaliën, kunstmest, levensmiddelen, commerciële
scheepsreparatie. Belangrijke landbouwproducten zijn Maïs,
tarwe, suikerriet, fruit, groenten; rundvlees, gevogelte,
schapenvlees, wol, zuivelproducten. De belangrijkste
exportgoederen zijn goud, diamanten, platina, andere metalen
en mineralen, machines en uitrusting en de belangrijkste
exportpartners zijn China 9,2%, Duitsland 7,5%, VS 7,4%,
Botswana 5%, Namibië 4,8%, Japan 4,6%, India 4,3%, VK
4,2% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn machines
en uitrusting, chemicaliën, aardolieproducten, wetenschappelijke
instrumenten, levensmiddelen en de belangrijkste importpartners



zijn China 18,1%, Duitsland 11,8%, VS 6,7%, India 4,2%
(2016). Hoe rijk is Zuid-Afrika en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $13,400 (2017 schatting). Dit is best goed.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 16.6% (2016 schatting).

Kaart van Zuid-Afrika
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Spanje

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Spanje. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Spanje. Maar
laten we beginnen met de vlag van Spanje hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Spanje - Overzicht:
Wat moet je weten over Spanje? Laten we beginnen met

dit: Het machtige wereldrijk van Spanje uit de 16e en 17e eeuw
gaf uiteindelijk het bevel over de zeeën aan Engeland.
Daaropvolgende mislukking om de handels- en industriële
revoluties te omarmen, zorgde ervoor dat het land achterbleef in
Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland in economische en
politieke macht. Spanje bleef neutraal in de Eerste en Tweede
Wereldoorlog, maar kampte met een verwoestende
burgeroorlog (1936-1939). Een vreedzame overgang naar
democratie na de dood van dictator Francisco Franco in 1975,
en snelle economische modernisering (Spanje trad toe tot de
EU in 1986) gaven Spanje een dynamische en snelgroeiende
economie en maakte het tot een wereldwijde voorvechter van
vrijheid en mensenrechten. Meer recent is Spanje ontstaan uit
een ernstige economische recessie die medio 2008 begon en
drie achtereenvolgende jaren bbp-groei boven het EU-
gemiddelde plaatste. De werkloosheid is gedaald, maar blijft
hoog, vooral onder jongeren. Spanje is de vierde economie van
de eurozone.

Geografie van Spanje



Waar op de wereld is Spanje? De
locatie van dit land is Zuidwest-Europa, grenzend aan de
Middellandse Zee, de Noord-Atlantische Oceaan, de Golf van
Biskaje en de Pyreneeën; zuidwesten van Frankrijk. Het totale
gebied van Spanje is 505,370 km2, waarvan 498,980 km2 land
is. Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van
het land beschrijven? Op deze manier: groot, plat tot ontleed
plateau omgeven door ruige heuvels; Bergen van de Pyreneeën
in het noorden. Het laagste punt van Spanje is Atlantische
Oceaan 0 m, het hoogste punt Pico de Teide (Tenerife) op de
Canarische Eilanden 3.718 m. En het klimaat is gematigd;
heldere, hete zomers in het binnenland, meer gematigd en
bewolkt langs de kust; bewolkt, koude winters in het
binnenland, gedeeltelijk bewolkt en koel langs de kust.

Inwoners van Spanje
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Spanje wonen.

Het nummer is: 48,958,159 (7/2017 schatting). Er wonen dus
vrij veel mensen hier. Wie woont hier? composiet van
mediterrane en noordse typen. Wat zijn de talen in Spanje?
Castiliaans Spaans (officieel landelijk) 74%, Catalaans (officieel



in Catalonië, de Balearen, en de Valenciaanse Gemeenschap
(waar het bekend staat als het Valenciaans)) 17%, Galicisch
(officieel in Galicië) 7%, Baskisch (ambtenaar in Baskenland en
in Baskenland van Navarra) 2%, Aranese (officieel in de
noordwestelijke hoek van Catalonië (Vall d'Aran), samen met
Catalaans,. En de religies: Rooms-katholiek 67,8%, atheïst
9,1%, andere 2,2%, niet-gelovige 18,4%, niet-gespecificeerd
2,5% (2016 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 42.7
jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is
- dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft
is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)?
Dit: 81.8 jaar. Waar wonen de mensen in Spanje? Hier: Met de
opmerkelijke uitzondering van Madrid, Sevilla en Zaragoza, de
grootste stedelijke agglomeraties zijn te vinden langs de
Middellandse en Atlantische kusten; talloze kleinere steden zijn
verspreid over het binnenland en weerspiegelen het agrarische
erfgoed van Spanje; de dichte regeling wordt gevonden rond de
hoofdstad van Madrid, evenals de havenstad van Barcelona.
De belangrijkste stedelijke gebieden van Spanje zijn: Madrid
(kapitaal) 6.199 miljoen; Barcelona 5,225 miljoen; Valencia
810.000 (2015).

Overheid en economie van Spanje
De hoofdstad van Spanje is Madrid en het overheidstype

parlementaire constitutionele monarchie. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 17 autonome
gemeenschappen (comunidades autonomas, singular -
comunidad autonoma) en 2 autonome steden (ciudades
autonomas, singular - ciudad autonoma); Andalucia; Aragon;



Asturië; Canarias (Canarische eilanden); Cantabria; Castilla-La
Mancha; Castilla-Leon; Cataluna (Castiliaans), Catalunya
(Catalaans), Catalonha (Aranese) [Catalonië]; Ceuta;
Comunidad Valenciana (Castiliaans), Comunitat Valenciana
(Valencia) [Valencian Community]; Extremadura; Galicia; Illes
Baleares (Balearen); La Rioja; Madrid; Melilla; Murcia;
Navarra (Castiliaans), Nafarroa (Baskisch) [Navarra]; Pais
Vasco (Castiliaans), Euskadi (Baskenland) [Baskenland]. Met
betrekking tot de economie van Spanje zijn belangrijke
industriële producten textiel en kleding (inclusief schoeisel),
voedingsmiddelen en dranken, metalen en metaalproducten,
chemicaliën, scheepsbouw, auto's, gereedschapswerktuigen,
toerisme, klei en vuurvaste producten, schoenen, farmaceutica,
medische apparatuur. Belangrijke landbouwproducten zijn
graan, groenten, olijven, wijndruiven, suikerbieten citrus;
rundvlees, varkensvlees, gevogelte, zuivelproducten; vis. De
belangrijkste exportgoederen zijn machines, motorvoertuigen ;
voedingsmiddelen, geneesmiddelen, medicijnen, andere
consumptiegoederen en de belangrijkste exportpartners zijn
Frankrijk 15,2%, Duitsland 11,4%, Italië 7,8%, VK 7,6%,
Portugal 7%, VS 4,4% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en uitrusting, brandstoffen,
chemicaliën, halffabrikaten, voedingsmiddelen,
consumentengoederen, meetinstrumenten en medische controle-
instrumenten en de belangrijkste importpartners zijn Duitsland
14,7%, Frankrijk 12%, China 7,1%, Italië 6,7%, Nederland
5,2%, VK 4,4% (2016). Hoe rijk is Spanje en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per



hoofd van de bevolking (PPP): $38,200 (2017 schatting). Dit
betekent dat de levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
21.1% (2012 schatting).

Kaart van Spanje
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Sri Lanka

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Sri Lanka. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Sri Lanka. Maar

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


laten we beginnen met de vlag van Sri Lanka hier:
 

Sri Lanka - Overzicht:
Wat moet je weten over Sri Lanka? Laten we beginnen met

dit: De eerste Singalezen arriveerden laat in de 6e eeuw voor
Christus in Sri Lanka, waarschijnlijk uit Noord-India.
Boeddhisme werd geïntroduceerd rond 250 voor Christus, en
de eerste koninkrijken ontwikkeld in de steden van
Anuradhapura (van circa 200 voor Christus tot circa 1000 na
Christus) en Polonnaruwa (van ongeveer 1070 tot 1200). In de
14e eeuw vestigde een Zuid-Indiase dynastie een Tamil-
koninkrijk in het noorden van Sri Lanka. De Portugezen
controleerden de kustgebieden van het eiland in de 16e eeuw
en de Nederlanders in de 17e eeuw. Het eiland werd afgestaan 
aan de Britten in 1796, werd een kroonkolonie in 1802, en
werd formeel verenigd onder Britse overheersing in 1815. Als
Ceylon, werd het onafhankelijk in 1948; de naam werd
veranderd in Sri Lanka in 1972. De heersende spanningen
tussen de Singalezen en de Tamil-separatisten barstten uit in de
oorlog in 1983. Na twee decennia van vechten, de regering en
Liberation Tigers van Tamil Eelam (LTTE) hebben in februari
2002 een staakt-het-vuren geformaliseerd waarbij Noorwegen
vredesonderhandelingen bemiddelde. Zowel de LTTE als de
regering hebben het staakt-het-vuren en geweld tussen de LTTE
en de regeringstroepen onofficieel opgeheven in 2006, maar de
regering heeft de controle over de oostelijke provincie in 2007



herwonnen. De regering trok zich officieel terug uit de
wapenstilstandsovereenkomst in januari 2008 en in mei In 2009
waren de overblijfselen van de LTTE verslagen. Sinds het einde
van het conflict heeft de regering een ambitieus programma van
economische ontwikkelingsprojecten vastgesteld, waarvan vele
worden gefinancierd met leningen van de Chinese regering.
Naast inspanningen om zijn economie te reconstrueren, de
regering heeft meer dan 95% van de burgers die tijdens de
laatste fase van het conflict zijn ontheemd, hervestigd en de
overgrote meerderheid van de voormalige LTTE-strijders
vrijgelaten die door de regeringstroepen zijn gevangengenomen.
Langzame vooruitgang zet zich voort op meer omstreden en
politiek moeilijke kwesties, zoals het bereiken van een politieke
regeling met verkozen Tamil-afgevaardigden en
verantwoordelijk stellen van degenen die naar verluidt
betrokken waren bij mensenrechtenschendingen en andere
schendingen tijdens het conflict.

Geografie van Sri Lanka

Waar op de wereld is Sri Lanka? De
locatie van dit land is Zuid-Azië, eiland in de Indische Oceaan,
ten zuiden van India. Het totale gebied van Sri Lanka is 65,610
km2, waarvan 64,630 km2 land is. Dit is dus geen groot land.
Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze



manier: meestal laag, vlak tot rollende vlakte; bergen in zuid-
centraal binnenland. Het laagste punt van Sri Lanka is Indische
Oceaan 0 m, het hoogste punt Pidurutalagala 2,524 m. En het
klimaat is tropische moesson; noordoost moesson (december
tot maart); zuidwest moesson (juni tot oktober).

Inwoners van Sri Lanka
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Sri Lanka

wonen. Het nummer is: 22,409,381 (7/2017 schatting). Er
wonen dus vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Singalees
74.9%, Sri Lankaanse Tamil 11.2%, Sri Lankaanse heidevelden
9.2%, Indiase Tamil 4.2%, andere 0.5% (2012 est.). Wat zijn
de talen in Sri Lanka? Sinhala (officiële en nationale taal) 74%,
Tamil (officiële en nationale taal) 18%, andere 8%. En de
religies: boeddhistische (officiële) 70,2%, hindoe 12,6%,
moslim 9,7%, rooms-katholieke 6,1%, andere christelijke
1,3%, andere 0,05 % (2012 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 32.8 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 76.9 jaar. Waar wonen de mensen in Sri
Lanka? Hier: De bevolking is voornamelijk geconcentreerd in
een brede natte zone in het zuidwesten, stedelijke centra langs
de oostkust en op het Jaffna-schiereiland in het noorden. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Sri Lanka zijn: Sri
Jayewardenepura Kotte (wetgevingskapitaal ) 128.000 (2014);
Colombo (hoofdstad) 707.000 (2015).

Overheid en economie van Sri Lanka



De hoofdstad van Sri Lanka is Colombo (commerciële
hoofdstad); Sri Jayewardenepura Kotte (administratieve
hoofdstad) en het overheidstype presidentiële republiek. Laten
we eens kijken naar de administratieve afdelingen - 9
provincies; Centraal, Oost, Noord Centraal, Noordelijk,
Noordwest, Sabaragamuwa, Zuidelijk, Uva, westelijk. Met
betrekking tot de economie van Sri Lanka zijn belangrijke
industriële producten verwerking van rubber, thee, kokosnoten,
tabak en andere landbouwproducten; telecommunicatie,
verzekeringen, bankzaken; toerisme, scheepvaart; kleding,
textiel; cement, aardolieraffinage, informatietechnologie, bouw.
Belangrijke landbouwproducten zijn Rijst, suikerriet , granen,
peulvruchten, oliezaad, specerijen, groenten, fruit, thee, rubber,
kokosnoten; melk, eieren, huiden, rundvlees; vis. De
belangrijkste exportgoederen zijn textiel en kleding, thee en
specerijen; rubberfabrikaten; edelstenen; kokosproducten, vis
en de belangrijkste exportpartners zijn VS 27,3%, VK 10,2%,
India 7,3%, Duitsland 5%, Italië 4,2% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn aardolie, textiel, machines en
transportmiddelen, bouwmaterialen, minerale producten,
levensmiddelen en de belangrijkste importpartners zijn India
21,7%, China 12,1%, VAE 6,1%, Singapore 5,9%, Japan
5,4% (2016). Hoe rijk is Sri Lanka en hoe rijk zijn mensen in
dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van
de bevolking (PPP): $13,000 (2017 schatting). Dit is best
goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en



services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 6.7% (2012 schatting).

Kaart van Sri Lanka
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Soedan

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Soedan. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Soedan. Maar
laten we beginnen met de vlag van Soedan hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Soedan - Overzicht:
Wat moet je weten over Soedan? Laten we beginnen met

dit: Militaire regimes die de voorkeur geven aan op islamitische
georiënteerde regeringen hebben de nationale politiek
gedomineerd sinds de onafhankelijkheid van Anglo-Egyptische
mederegering in 1956. Soedan was verwikkeld in twee
langdurige burgeroorlogen in het grootste deel van de rest van
de 20e eeuw. Deze conflicten waren geworteld in de
noordelijke economische, politieke en sociale overheersing van
grotendeels niet-islamitische, niet-Arabische Zuid-Soedanezen.
De eerste burgeroorlog eindigde in 1972, maar een andere brak
uit in 1983. Vredesbesprekingen kregen dynamiek in 2002-
2004 met de ondertekening van verschillende akkoorden. De
laatste Noord-Zuid Comprehensive Peace Agreement (CPA),
getekend in januari 2005, verleende de zuidelijke rebellen een
autonomie van zes jaar, gevolgd door een referendum over
onafhankelijkheid voor Zuid-Soedan. Het referendum werd
gehouden in januari 2011 en wees op overweldigende steun
voor onafhankelijkheid. Zuid-Soedan werd onafhankelijk op 9
juli 2011. Soedan en Zuid-Sudan moeten veiligheids- en
economische overeenkomsten die in september 2012 zijn
ondertekend, met betrekking tot de normalisatie van de
betrekkingen tussen beide landen, nog niet volledig uitvoeren.
De uiteindelijke dispositie van het betwiste Abyei-gebied moet
ook worden beslist. Na de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan
brak er conflict uit tussen de regering en de Sudanese



Volksbevrijdingsbeweging-Noord in de zuidelijke Kordofan en
de Blauwe Nijl (samen bekend als de Twee Gebieden), en heeft
dit geresulteerd in 1,1 miljoen intern ontheemden of zwaar
getroffen personen die humanitaire hulp nodig hebben bijstand.
In de westelijke regio Darfur brak in 2003 een apart conflict uit,
waarbij bijna 2 miljoen mensen werden verdreven en duizenden
mensen om het leven kwamen. Vechten in zowel de twee
gebieden als Darfur tussen regeringstroepen en oppositie is
grotendeels verdwenen, de burgerbevolking wordt echter
getroffen door geweld op laag niveau, inclusief interstatelijke
conflicten en banditisme, grotendeels als gevolg van een zwakke
rechtsstaat. De VN en de Afrikaanse Unie hebben sinds 2007
gezamenlijk een vredesoperatie voor Darfur (Unamid) bevolen.
Vredestroepen hebben moeite gehad om de onveiligheid in
Darfur aan te pakken en zijn steeds meer het doelwit geworden
van aanvallen door gewapende groeperingen. Soedan heeft ook
te maken gehad met toestroom van vluchtelingen uit buurlanden,
voornamelijk Ethiopië, Eritrea, Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse
Republiek en Zuid-Soedan. Gewapende conflicten, slechte
transportinfrastructuur en ontzegging van toegang door zowel de
regering als de gewapende oppositie hebben de verlening van
humanitaire hulp aan getroffen bevolkingsgroepen belemmerd.
De VN en de Afrikaanse Unie hebben sinds 2007 gezamenlijk
een vredesoperatie voor Darfur (Unamid) bevolen.
Vredestroepen hebben moeite gehad om de onveiligheid in
Darfur aan te pakken en zijn steeds meer het doelwit geworden
van aanvallen door gewapende groeperingen. Soedan heeft ook
te maken gehad met toestroom van vluchtelingen uit buurlanden,



voornamelijk Ethiopië, Eritrea, Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse
Republiek en Zuid-Soedan. Gewapende conflicten, slechte
transportinfrastructuur en ontzegging van toegang door zowel de
regering als de gewapende oppositie hebben de verlening van
humanitaire hulp aan getroffen bevolkingsgroepen belemmerd.
De VN en de Afrikaanse Unie hebben sinds 2007 gezamenlijk
een vredesoperatie voor Darfur (Unamid) bevolen.
Vredestroepen hebben moeite gehad om de onveiligheid in
Darfur aan te pakken en zijn steeds meer het doelwit geworden
van aanvallen door gewapende groeperingen. Soedan heeft ook
te maken gehad met toestroom van vluchtelingen uit buurlanden,
voornamelijk Ethiopië, Eritrea, Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse
Republiek en Zuid-Soedan. Gewapende conflicten, slechte
transportinfrastructuur en ontzegging van toegang door zowel de
regering als de gewapende oppositie hebben de verlening van
humanitaire hulp aan getroffen bevolkingsgroepen belemmerd.
Soedan heeft ook te maken gehad met toestroom van
vluchtelingen uit buurlanden, voornamelijk Ethiopië, Eritrea,
Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan.
Gewapende conflicten, slechte transportinfrastructuur en
ontzegging van toegang door zowel de regering als de
gewapende oppositie hebben de verlening van humanitaire hulp
aan getroffen bevolkingsgroepen belemmerd. Soedan heeft ook
te maken gehad met toestroom van vluchtelingen uit buurlanden,
voornamelijk Ethiopië, Eritrea, Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse
Republiek en Zuid-Soedan. Gewapende conflicten, slechte
transportinfrastructuur en ontzegging van toegang door zowel de
regering als de gewapende oppositie hebben de verlening van



humanitaire hulp aan getroffen bevolkingsgroepen belemmerd.
Geografie van Soedan

Waar op de wereld is Soedan? De
locatie van dit land is noordoostelijk Afrika, grenzend aan de
Rode Zee, tussen Egypte en Eritrea. Het totale gebied van
Soedan is 1,861,484 km2, waarvan onbekend land is. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: over het algemeen vlak, karakterloze vlakte; woestijn
domineert het noorden. Het laagste punt van Soedan is Rode
Zee 0 m, het hoogste punt Jabal Marrah 3.042 m. En het
klimaat is warm en droog; droge woestijn; regenseizoen varieert
per regio (april tot november).

Inwoners van Soedan
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Soedan wonen.

Het nummer is: 37,345,935 (7/2017 schatting). Er wonen dus
vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Soedanees Arabisch
(ongeveer 70%), Fur, Beja, Nuba, Fallata. Wat zijn de talen in
Soedan? Arabisch (officieel), Engels (officieel), Nubian, Ta
Bedawie, Fu. En de religies: Sunni Muslim, kleine christelijke
minderheid. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 19.9 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de



helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 64.4
jaar. Waar wonen de mensen in Soedan? Hier: met uitzondering
van een lint van nederzetting dat overeenkomt met de oevers
van de Nijl, Noord-Soedan, dat zich uitstrekt tot in de droge
Sahara, is dunbevolkt; meer overvloedige vegetatie en een
bredere toegang tot water vergroot de bevolkingsspreiding in
het zuiden, waardoor het bewoonbare bereik langs bijna de
gehele grens met Zuid-Soedan uitbreidt; Grote delen van de
bevolking zijn te vinden rond Khartoum, in het zuidoosten
tussen de Blauwe en Witte Nijl, en in heel Zuid-Darfu. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Soedan zijn: Khartoum
(hoofdstad) 5,129 miljoen (2015).

Overheid en economie van Soedan
De hoofdstad van Soedan is Khartoum en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 18 staten (wilayat,
enkelvoud - wilayah); Blue Nile, Centraal Darfur, Oost-Darfur,
Gedaref, Gezira, Kassala, Khartoum, Noord-Darfur, Noord-
Kordofan, Noord, Rode Zee, Nijl, Sennar, Zuid-Darfur, Zuid-
Kordofan, West-Darfur, West Kordofan, Witte Nijl. Met
betrekking tot de economie van Soedan zijn belangrijke
industriële producten oliën, katoenontginning, textiel, cement,
eetbare oliën, suiker, zeepdestillatie, schoenen,
petroleumraffinage, farmaceutische producten, bewapening,
assemblage van auto's / lichte vrachtwagens, frezen. Belangrijke
landbouwproducten zijn katoen, aardnoten (pinda's), sorghum,
gierst, tarwe, Arabische gom, suikerriet, cassave (maniok,



tapioca ), mango's, papaja, bananen, zoete aardappelen,
sesamzaad; diervoeders, schapen- en andere dierlijke. De
belangrijkste exportgoederen zijn goud; olie en
aardolieproducten; katoen, sesam, vee, pinda's, Arabische
gom, suga en de belangrijkste exportpartners zijn VAE 42,9%,
Saoedi-Arabië 19,5%, Egypte 15,9% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn voedingsmiddelen, fabrikaten, raffinaderij-
en transportmiddelen, geneesmiddelen, chemicaliën, textiel,
tarwe en de belangrijkste importpartners zijn UAE 15,4%,
India 11,2 %, Egypte 10,4%, Saudi-Arabië 9,2%, Turkije
8,9%, Japan 5% (2016). Hoe rijk is Soedan en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $4,600 (2017 schatting). Dit is
een zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 46.5% (2009 schatting).

Kaart van Soedan
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Suriname

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Suriname. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Suriname. Maar
laten we beginnen met de vlag van Suriname hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Suriname - Overzicht:
Wat moet je weten over Suriname? Laten we beginnen met

dit: Voor het eerst door de Spanjaarden in de 16e eeuw
verkend en vervolgens door de Engelsen in het midden van de
17e eeuw, Suriname werd een Nederlandse kolonie in 1667.
Met de afschaffing van de Afrikaanse slavernij in 1863 werden
arbeiders uit India en Java binnengebracht. Nederland
verleende de kolonie-onafhankelijkheid in 1975. Vijf jaar later
werd de burgerregering vervangen door een militair regime dat
Suriname al snel tot een socialistische republiek verklaarde. Het
bleef de controle uitoefenen door een opeenvolging van
nominaal civiele administraties tot 1987, toen internationale druk
uiteindelijk een democratische verkiezing dwong. In 1990 heeft
het leger het civiele leiderschap omvergeworpen, maar in 1991
keerde een democratisch gekozen regering - een
vierpartijencoalitie aan de macht. De coalitie breidde zich in
2005 uit tot acht partijen en regeerde tot augustus 2010, toen
kiezers voormalig militair leider Desire Bouterse en zijn
oppositiecoalitie aan de macht brachten. President Bouterse is
in 2015 herkozen zonder stemmen.

Geografie van Suriname



Waar op de wereld is Suriname? De
locatie van dit land is Noord-Zuid-Amerika, grenzend aan de
Noord-Atlantische Oceaan, tussen Guyana en Guyana. Het
totale gebied van Suriname is 163,820 km2, waarvan 156,000
km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: meestal
glooiende heuvels; smalle kustvlakte met moerassen. Het
laagste punt van Suriname is naamloze locatie in de kustvlakte
-2 m, het hoogste punt Juliana Top 1.230 m. En het klimaat is
tropisch; gematigd door passaatwinden,.

Inwoners van Suriname
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Suriname

wonen. Het nummer is: 591,919 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Hindoestanen (ook
plaatselijk bekend als "Oost-Indiërs", hun voorouders
geëmigreerd uit Noord-India in het laatste deel van de 19e
eeuw) 27,4%, "Maroon" (hun Afrikaanse voorouders werden in
de 17e en 18e eeuw als slaven naar het land gebracht) ontsnapt
naar het binnenland) 21,7%, Creools (gemengd wit en zwart)
15,7%, Javaans 13,7%, gemengd 13,4%, andere 7,6%, niet



gespecificeerd 0,6% (2012 est.). Wat zijn de talen in Suriname?
Nederlands (officieel), Engels (veel gesproken), Sranang Tongo
(Surinaams, soms Taki-Taki genoemd, is de moedertaal van
Creolen en een groot deel van de jongere bevolking en is onder
andere lingua franca), Caribbean Hindustani (een dialect van het
Hindi), Javaans. En de religies: Protestant 23,6% (inclusief
evangelische 11,2%, Moravische 11,2%, gereformeerde, 7%,
Lutheraanse 0,5%), hindoe 22,3%, rooms-katholieke 21,6%,
moslim 13,8%, andere christelijke 3,2%, winti 1,8%, Jehovah's
getuige 1,2% , andere 1,7%, geen 7,5%, niet-gespecificeerd
3,2% (2012. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 29.8 jaar.
We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus
de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is
jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit:
72.5 jaar. Waar wonen de mensen in Suriname? Hier: bevolking
geconcentreerd langs de noordelijke kuststrook; de rest van het
land is dunbevolkt. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Suriname zijn: Paramaribo (hoofdstad) 234.000 (2014).

Overheid en economie van Suriname
De hoofdstad van Suriname is Paramaribo en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 10 districten (distrikten,
enkelvoud - distrikt); Brokopondo, Commewijne, Coronie,
Marowijne, Nickerie, Para, Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini,
Wanica. Met betrekking tot de economie van Suriname zijn
belangrijke industriële producten bauxiet en goudwinning,
productie van aluminiumoxide; olie, logge, voedselverwerking,
visserij. Belangrijke landbouwproducten zijn Rijst, bananen,



palmpitten, kokosnoten, bakbananen, pinda's; rundvlees,
kippen; garnalen; bosproducten. De belangrijkste
exportgoederen zijn aluminiumoxide, goud, ruwe olie, hout,
garnalen en vis, rijst, bananen en de belangrijkste
exportpartners zijn Zwitserland 28,3%, VAE 27,1%, België
9,1%, Guyana 9%, VS 4,7% , Trinidad en Tobago 4,5%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn kapitaalgoederen,
aardolie, levensmiddelen, katoen, consumptiegoederen en de
belangrijkste importpartners zijn VS 21,2%, Nederland 10,9%,
China 10,5%, Trinidad en Tobago 10,1%, St. Lucia 7%
(2016). Hoe rijk is Suriname en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $13,900 (2017 schatting). Dit is best goed.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 70% (2002 schatting).

Kaart van Suriname
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Swaziland

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Swaziland. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Swaziland. Maar
laten we beginnen met de vlag van Swaziland hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Swaziland - Overzicht:
Wat moet je weten over Swaziland? Laten we beginnen met

dit: Autonomie voor de Swazi's in zuidelijk Afrika werd aan het
einde van de 19e eeuw gegarandeerd door de Britten;
onafhankelijkheid werd verleend in 1968. De onrust onder
studenten en arbeiders in de jaren negentig onder druk zette
koning Mswati III, de laatste absolute monarch van Afrika, met
tegenzin politieke hervormingen en een grotere democratie toe,
hoewel hij de laatste jaren terugdeinsde op deze beloften. Een
grondwet werd in 2006 van kracht, maar de juridische status
van politieke partijen was niet gedefinieerd en hun status blijft
onduidelijk. Swaziland heeft Botswana overtroffen als het land
met 's werelds meest bekende prevalentie van HIV / AIDS.

Geografie van Swaziland

Waar op de wereld is Swaziland? De
locatie van dit land is Zuid-Afrika, tussen Mozambique en Zuid-
Afrika. Het totale gebied van Swaziland is 17,364 km2,
waarvan 17,204 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze



manier: meestal bergen en heuvels; enkele redelijk hellende
vlaktes. Het laagste punt van Swaziland is Grote Usutu-rivier 21
m, het hoogste punt Emlembe 1.862 m. En het klimaat is
varieert van tropisch tot bijna gematigd.

Inwoners van Swaziland
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Swaziland

wonen. Het nummer is: 1,467,152. Dus niet zoveel mensen
wonen hier. Wie woont hier? Afrikaans 97%, Europees 3%.
Wat zijn de talen in Swaziland? Engels (officieel, gebruikt voor
overheidsactiviteiten), siSwati (officieel). En de religies:
Christian 90% (zionist - een mix van christendom en inheemse
voorouderlijke aanbidding - 40%, rooms-katholieke 20%,
andere 30% - omvat anglicaanse, methodistische, mormoonse,
Jehovah's getuige), moslim 2%, andere 8% (inclusief Baha'i ,
Boeddhistisch, Hindoe, inheemse religieuzen, Joods) (2015
est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 21.7 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 52.1
jaar. Waar wonen de mensen in Swaziland? Hier: vanwege het
bergachtige terrein, de bevolkingsspreiding is ongelijk over het
hele land, voornamelijk geconcentreerd in valleien en vlaktes.
De belangrijkste stedelijke gebieden van Swaziland zijn:
Mbabane (hoofdstad) 66.000 (2014).

Overheid en economie van Swaziland
De hoofdstad van Swaziland is Mbabane (administratieve

hoofdstad); Lobamba (koninklijk en wetgevend kapitaal) en het



overheidstype absolute monarchie. Laten we eens kijken naar
de administratieve afdelingen - 4 regio's; Hhohho, Lubombo,
Manzini, Shiselweni. Met betrekking tot de economie van
Swaziland zijn belangrijke industriële producten
frisdrankconcentraten, steenkool, bosbouw, suiker verwerking,
textiel en kleding. Belangrijke landbouwproducten zijn
Suikerriet, maïs, katoen, citrus, ananas, vee, geiten. De
belangrijkste exportgoederen zijn frisdrankconcentraten, suiker,
hout, katoenen garens, koelkasten, citrusvruchten en ingeblikt
fruit en de belangrijkste exportpartners zijn Zuid-Afrika 87,1%,
Namibië 4% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
motorvoertuigen, machines, transportmiddelen,
voedingsmiddelen, aardolieproducten, chemicaliën en de
belangrijkste importpartners zijn Zuid-Afrika 60,3%, China
5,3%, Mozambique 5,1% (2016). Hoe rijk is Swaziland en hoe
rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het
BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $9,900 (2017
schatting). Dit is een vrij laag aantal. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens: 63%
(2010 schatting).

Kaart van Swaziland
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Zweden

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Zweden. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Zweden. Maar
laten we beginnen met de vlag van Zweden hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Zweden - Overzicht:
Wat moet je weten over Zweden? Laten we beginnen met

dit: Een militaire macht in de 17e eeuw, Zweden heeft al twee
eeuwen geen oorlog gevoerd. Een gewapende neutraliteit werd
bewaard in beide wereldoorlogen. De lang succesvolle
economische formule van Zweden van een kapitalistisch
systeem vermengd met substantiële welzijnselementen werd in
de jaren negentig aangevochten door hoge werkloosheid en in
2000-02 en 2009 door de wereldwijde economische recessie,
maar de begrotingsdiscipline van de afgelopen jaren heeft het
land in staat gesteld het weer te keren economische grillen.
Zweden trad in 1995 toe tot de EU, maar het publiek verwierp
de invoering van de euro bij een referendum in 2003.

Geografie van Zweden

Waar op de wereld is Zweden? De
locatie van dit land is Noord-Europa, grenzend aan de Baltische
Zee, de Botnische Golf, het Kattegat en het Skagerrak, tussen
Finland en Noorwegen. Het totale gebied van Zweden is



450,295 km2, waarvan 410,335 km2 land is. Dus dit is een vrij
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: meestal vlakke of zacht glooiende laaglanden;
bergen in het westen. Het laagste punt van Zweden is
teruggewonnen baai van het Hammarsjameer, in de buurt van
Kristianstad -2,4 m, het hoogste punt Kebnekaise 2,111 m. En
het klimaat is gematigd in het zuiden met koude, bewolkte
winters en koele, gedeeltelijk bewolkte zomers; subarctisch in
het noorden,.

Inwoners van Zweden
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Zweden wonen.

Het nummer is: 9,960,487 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? inheemse bevolking:
Zweden met Finse en Sami-minderheden; meest voorkomende
herkomstlanden onder immigranten: Finland, Syrië, Irak, Polen,
Iran. Wat zijn de talen in Zweden? Zweedse (officiële). En de
religies: kerk van Zweden (Lutheraan) 63%, andere (inclusief
rooms-katholiek, orthodox, baptist, moslim, joods en
boeddhistisch) 17% ( 2016 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 41.2 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 82.1 jaar. Waar wonen de mensen in
Zweden? Hier: meeste Zweden leven in het zuiden, waar het
klimaat milder is en er betere verbindingen zijn met het
vasteland van Europa; bevolkingsgroepen zijn te vinden langs
de hele Baltische kust in het oosten; de binnengebieden van het



noorden blijven dunbevolkt. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Zweden zijn: Stockholm (hoofdstad) 1,486
miljoen (2015).

Overheid en economie van Zweden
De hoofdstad van Zweden is Stockholm en het

overheidstype parlementaire constitutionele monarchie. Laten
we eens kijken naar de administratieve afdelingen - 21
provincies (lan, enkelvoud en meervoud); Blekinge, Dalarna,
Gavleborg, Gotland, Halland, Jämtland, Jonkoping, Kalmar,
Kronoberg, Norrbotten, Orebro, Östergötland, Skåne,
Södermanland, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västerbotten,
Vasternorrland, Vastmanland, Vastra Gotaland. Met betrekking
tot de economie van Zweden zijn belangrijke industriële
producten melkijzer en staal, precisiemateriaal (lagers, radio- en
telefoononderdelen, bewapening), houtpulp en
papierproducten, bewerkte voedingsmiddelen,
motorvoertuigen. Belangrijke landbouwproducten zijn gerst,
tarwe, suikerbieten; vlees,. De belangrijkste exportgoederen
zijn machines 35%, motorvoertuigen, papierproducten, pulp en
hout, ijzer- en staalproducten, chemicaliën (2012 est.) en de
belangrijkste exportpartners zijn Duitsland 10,6%, Noorwegen
10,4%, VS 7,3%, Denemarken 7%, Finland 6,8%, VK 6%,
Nederland 5,4%, België 4,7%, Frankrijk 4,4% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines, aardolie en
aardolieproducten, chemicaliën, motorvoertuigen, ijzer en staal;
voedingsmiddelen, kleding en de belangrijkste importpartners
zijn Duitsland 18,8%, Nederland 8,2%, Noorwegen 7,8%,
Denemarken 7,6%, China 5,6%, VK 5,2%, België 4,6%,



Finland 4,5%, Frankrijk 4,1% (2016). Hoe rijk is Zweden en
hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier
het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $51,300 (2017
schatting). Dit betekent dat de mensen hier gemiddeld rijk zijn.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 15% (2014 schatting).

Kaart van Zweden
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Zwitserland

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Zwitserland. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
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overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Zwitserland.
Maar laten we beginnen met de vlag van Zwitserland hier:
 

Zwitserland - Overzicht:
Wat moet je weten over Zwitserland? Laten we beginnen

met dit: De Zwitserse Confederatie werd in 1291 opgericht als
een defensieve alliantie tussen drie kantons. In de
daaropvolgende jaren kwamen andere plaatsen bij de
oorspronkelijke drie. De Zwitserse Bondsstaat verzekerde zijn
onafhankelijkheid van het Heilige Roman Imperium in 1499.
Een grondwet van 1848, daarna gewijzigd in 1874, verving de
federatie door een gecentraliseerde federale overheid. De
soevereiniteit en neutraliteit van Zwitserland worden al lang
geëerd door de grote Europese machten en het land was niet
betrokken bij een van de twee wereldoorlogen. De politieke en
economische integratie van Europa in de afgelopen halve eeuw,
evenals de rol van Zwitserland in vele VN- en internationale
organisaties, heeft de banden tussen Zwitserland en zijn buren
versterkt. Het land is echter pas in 2002 officieel lid van de VN
geworden.

Geografie van Zwitserland



Waar op de wereld is Zwitserland?
De locatie van dit land is Centraal-Europa, ten oosten van
Frankrijk, ten noorden van Italië. Het totale gebied van
Zwitserland is 41,277 km2, waarvan 39,997 km2 land is. Dit is
dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: meestal bergen (Alpen in het
zuiden, Jura in het noordwesten) met een centraal plateau van
glooiende heuvels, vlaktes en grote meren. Het laagste punt van
Zwitserland is Lago Maggiore 195 m, het hoogste punt
Dufourspitze 4.634 m. En het klimaat is gematigd, maar varieert
met hoogte; koude, bewolkte, regenachtige / besneeuwde
winters; koele tot warme, bewolkte, vochtige zomers met af en
toe buien.

Inwoners van Zwitserland
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Zwitserland

wonen. Het nummer is: 8,236,303 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Duitse 65%, Franse
18%, Italiaanse 10%, Romansch 1%, andere 6%. Wat zijn de
talen in Zwitserland? Duits (of Zwitsers-Duits) (officieel) 63%,
Frans (officieel) 22,7%, Italiaans (officieel) 8,1%, Engels 4,9%,



Portugees 3,7%, Albanees 3%, Servo-Kroatisch 2,4%, Spaans
2,2%, Romansch ( ambtenaar) 0,5%, andere 7,1%. En de
religies: rooms-katholiek 37,3%, protestant 24,9%, andere
christen 5,8%, moslim 5,1%, andere 1,4%, joods 0,2%, geen
23,9%, niet-gespecificeerd 1,3% (est 2015). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 42.4 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 82.6 jaar. Waar
wonen de mensen in Zwitserland? Hier: Verdeling van de
bevolking komt overeen met de hoogte met de noordelijke en
westelijke gebieden veel meer bevolkt; de hogere Alpen van de
zuidelijke. De belangrijkste stedelijke gebieden van Zwitserland
zijn: grensregeling Zürich 1,246 miljoen; BERN (kapitaal)
358.000 (2015).

Overheid en economie van Zwitserland
De hoofdstad van Zwitserland is Bern en het overheidstype

Federale republiek (formeel een confederatie). Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 26 kantons (kantons,
enkelvoud - kanton in het Frans; cantoni, enkelvoud - cantone
in het Italiaans; Kantone, enkelvoud - Kanton in het Duits);
Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden,
Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Berne / Bern, Fribourg /
Freiburg, Geneve, Glarus, Graubuenden / Grigioni / Grischun,
Jura, Luzern, Neuchatel, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen,
Schaffhausen, Schwyz , Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri, Valais /
Wallis, Vaud, Zug, Zuerich. Met betrekking tot de economie
van Zwitserland zijn belangrijke industriële producten machines,



chemicaliën, horloges, textiel, precisie-instrumenten, toerisme,
bankieren, verzekeringen, geneesmiddelen. Belangrijke
landbouwproducten zijn Granen, fruit, groenten; vlees, eieren,
zuivelproducten. De belangrijkste exportgoederen zijn
machines, chemicaliën, metalen, horloges, landbouwproducten
en de belangrijkste exportpartners zijn Duitsland 14,4%, VS
12,1%, Verenigd Koninkrijk 10,7%, China 9%, Hong Kong
6,1%, Frankrijk 5,8%, Italië 4,9%, India 4,8% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines, chemicaliën,
voertuigen metalen; landbouwproducten, textiel en de
belangrijkste importpartners zijn Duitsland 19,4%, VS 9%,
Italië 7,4%, VK 7,1%, VAE 6,2%, Frankrijk 6,1%, China
4,7% (2016). Hoe rijk is Zwitserland en hoe rijk zijn mensen in
dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van
de bevolking (PPP): $61,400 (2017 schatting). Dit betekent dat
de mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 6.6% (2014
schatting).

Kaart van Zwitserland
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen
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Syrië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Syrië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Syrië. Maar laten
we beginnen met de vlag van Syrië hier:
 

Syrië - Overzicht:
Wat moet je weten over Syrië? Laten we beginnen met dit:

Na de Eerste Wereldoorlog verwierf Frankrijk een mandaat
over het noordelijke deel van de voormalige Ottomaanse
rijksprovincie Syrië. De Fransen beheerde het gebied als Syrië
tot het haar onafhankelijkheid verleende in 1946. Het nieuwe
land miste politieke stabiliteit en kende een reeks militaire

http://mapsguides.com/


staatsgrepen. Syrië verenigde zich in februari 1958 met Egypte
om de Verenigde Arabische Republiek te vormen. In september
1961 scheidden de twee entiteiten zich af en werd de Syrische
Arabische Republiek hersteld. In de Arabisch-Israëlische
oorlog van 1967 verloor Syrië de regio Golan Heights voor
Israël. In de jaren negentig hielden Syrië en Israël af en toe, zij
het niet succesvolle, vredesbesprekingen over de terugkeer. In
november 1970 greep Hafiz al-ASAD, een lid van de
socialistische Ba'th-partij en de minderheid Alawi-sekte, de
macht in een bloedeloze staatsgreep en bracht politieke
stabiliteit in het land. Na de dood van president Hafiz al-ASAD,
werd zijn zoon, Bashar al-ASAD, als president goedgekeurd
door een populair referendum in juli 2000. Syrische troepen -
gestationeerd in Libanon sinds 1976 in een ogenschijnlijke rol
van vredeshandhaving - werden in april 2005 teruggetrokken.
het conflict tussen Israël en Hezbollah tussen juli en augustus
2006, stelde Syrië zijn strijdkrachten op scherp, maar
intervenieerde niet rechtstreeks namens zijn bondgenoot
Hezbollah. In mei 2007 werd de tweede termijn van Bashar al-
ASAD als president goedgekeurd door een populair
referendum. Beïnvloed door grote opstanden die ergens anders
in de regio begonnen, en verergerd door bijkomende sociale en
economische factoren, braken eerst in de zuidelijke provincie
Dar'a in maart 2011 protesten tegen de regering uit met
demonstranten die opriepen tot intrekking van de beperkende
noodwet waardoor arrestaties mogelijk zijn zonder in rekening
brengen, de legalisatie van politieke partijen en de verwijdering
van corrupte lokale functionarissen. Demonstraties en



gewelddadige onrust verspreid over Syrië met de omvang en
intensiteit van de protesten fluctuerend. De regering reageerde
op onrust met een combinatie van concessies - waaronder de
intrekking van de noodwet, nieuwe wetten die nieuwe politieke
partijen toestaan en lokale en nationale verkiezingen
liberaliseren - en met militaire kracht en detenties. De pogingen
van de regering om onrust en gewapende oppositieactiviteiten te
onderdrukken, leidden tot langdurige confrontaties tussen
regeringstroepen, hun bondgenoten en oppositieleden. De
internationale druk op het ASAD-regime nam na eind 2011 toe,
toen de Arabische Liga, de EU, Turkije en de VS economische
sancties tegen het regime en de entiteiten die dit ondersteunen,
uitbreidden. In december 2012 heeft de Syrische nationale
coalitie, werd door meer dan 130 landen erkend als de enige
legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk. In
september 2015 lanceerde Rusland een militaire interventie
namens het ASAD-regime en richtten de op de regering
gerichte troepen de stad Aleppo opnieuw op in december
2016, waarbij het conflict in het voordeel van het regime
verschoof. Politieke onderhandelingen tussen de regering en
oppositiedelegaties op door de VN gesponsorde conferenties in
Genève sinds 2014 hebben geen oplossing voor het conflict
opgeleverd. Rusland, Iran en Turkije hebben sinds begin 2017
onderhandelingen gevoerd in Astana om de-escalatiezones in te
stellen om het geweld in Syrië te verminderen, en Rusland is
ook begonnen aan te dringen op politieke onderhandelingen in
Sotsji. Onrust gaat door in Syrië, en volgens een VN-raming
van april 2016 was het dodental onder de Syrische



regeringstroepen, oppositiekrachten en burgers meer dan
400.000.

Geografie van Syrië

Waar op de wereld is Syrië? De locatie
van dit land is Midden-Oosten, grenzend aan de Middellandse
Zee, tussen Libanon en Turkije. Het totale gebied van Syrië is
185,180 km2, waarvan 183,630 km2 land is. Dit is dus geen
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: voornamelijk drijvende en woestijnplateau;
smalle kustvlakte; bergen in het westen. Het laagste punt van
Syrië is naamloze locatie nabij het Tiberias-meer -208 m, het
hoogste punt Berg Hermon (Jabal a-Shayk) 2.814 m. En het
klimaat is grotendeels woest; hete, droge, zonnige zomers (juni
tot augustus) en milde, regenachtige winters (december tot
februari) langs de kust; koud weer met sneeuw of natte sneeuw
regelmatig in Damascus,.

Inwoners van Syrië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Syrië wonen.

Het nummer is: 18,028,549 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Arabische 90.3%,
Koerdische, Armeense en andere 9.7%. Wat zijn de talen in



Syrië? Arabisch (officieel), Koerdisch, Armeens, Aramees,
Circassiaans, Frans, Engels. En de religies: Moslim 87%
(officieel; omvat soennieten 74% en Alawi, Ismaili en Shia
13%), christen 10% (inclusief orthodox, verenigd en nestorian),
druzen 3%, joods (weinigen blijven in Damascus en Aleppo).
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 24.3 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 75.1 jaar. Waar
wonen de mensen in Syrië? Hier: aanzienlijke
bevolkingsdichtheid langs de Middellandse Zeekust; grotere
concentraties gevonden in de grote steden Damascus, Aleppo
(de grootste stad van het land) en Hims (Homs); meer dan de
helft van de bevolking woont in de kustvlakte, de provincie
Halab, en de vallei van de Eufraat,. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Syrië zijn: Aleppo, 3.562 miljoen; Damascus
(hoofdstad) 2,566 miljoen; Hims (Homs) 1,64 miljoen; Hamah
1,237 miljoen; Lattakia 781.000 (2015).

Overheid en economie van Syrië
De hoofdstad van Syrië is Damascus en het overheidstype

presidentiële republiek; zeer autoritair regime. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 14 provincies
(muhafazat, enkelvoud - muhafazah); Al Hasakah, Al
Ladhiqiyah (Latakia), Al Qunaytirah, Ar Raqqah, As Suwayda
', Dar'a, Dayr az Zawr, Dimashq (Damascus), Halab, Hamah,
Hims (Homs), Idlib, Rif Dimashq (Damascus Countryside),
Tartus. Met betrekking tot de economie van Syrië zijn
belangrijke industriële producten melkaardolie, textiel,



voedselverwerking, dranken, tabak, fosfaatgesteente mijnbouw,
cement, oliehoudende zaden verpletterende,
automobielassemblage. Belangrijke landbouwproducten zijn
Tarwe, gerst, katoen, linzen, kikkererwten, olijven, suikerbieten;
rundvlees, schapenvlees, eieren, pluimvee,. De belangrijkste
exportgoederen zijn ruwe olie, mineralen, aardolieproducten,
fruit en groenten, katoenvezels, textiel, kleding, vlees en levende
dieren, tarwe en de belangrijkste exportpartners zijn Libanon
34,6%, Jordanië 11,6%, China 9,4%, Turkije 8,2%, Irak
7,7%, Tunesië 4,9% (2016 ). De belangrijkste importgoederen
zijn machines en transportmiddelen, elektrische machines,
voedsel en vee, metalen en metalen producten, chemicaliën en
chemische producten, kunststoffen, garen, pape en de
belangrijkste importpartners zijn Rusland 22%, Turkije 20%,
China 11,3% (2016). Hoe rijk is Syrië en hoe rijk zijn mensen
in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd
van de bevolking (PPP): $2,900 (2015 schatting). Dit is een
zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 82.5% (2014 schatting).

Kaart van Syrië
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen
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Taiwan

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Taiwan. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Taiwan. Maar
laten we beginnen met de vlag van Taiwan hier:
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Taiwan - Overzicht:
Wat moet je weten over Taiwan? Laten we beginnen met

dit: De eerste keer bewoond door Austronesische mensen,
werd Taiwan de thuisbasis van Han-immigranten, beginnend in
de late Ming-dynastie (17e eeuw). In 1895 dwong de militaire
nederlaag de Chinese Qing-dynastie om Taiwan af te zetten
naar Japan, dat toen 50 jaar lang Taiwan bestuurde. Taiwan
kwam onder de controle van de Chinese Nationalisten
(Kuomintang, KMT) na de Tweede Wereldoorlog. Met de
communistische overwinning in de Chinese burgeroorlog in
1949 vluchtten de door de Nationalisten gecontroleerde
regering van de Republiek China en 2 miljoen Nationalisten
naar Taiwan en bleven zij beweren de legitieme regering voor
het Chinese vasteland en Taiwan te zijn, gebaseerd op een
grondwet uit 1947 die was opgesteld voor alle van China. Tot
1987 echter, besliste de Nationalistische regering Taiwan onder
een burgeroorlogwetverklaring uit 1948. Vanaf de jaren 1970,
Nationalistische autoriteiten begonnen geleidelijk de inheemse
bevolking op te nemen in de bestuursstructuur buiten het lokale
niveau. Het democratiseringsproces groeide snel in de jaren
tachtig, wat leidde tot de toen illegale stichting van Taiwan's
eerste oppositiepartij (de Democratische Progressieve Partij of
DPP) in 1986 en het opheffen van de staat van beleg in het
volgende jaar. Taiwan hield parlementsverkiezingen in 1992, de
eerste in meer dan veertig jaar, en de eerste directe



presidentsverkiezingen in 1996. Bij de presidentsverkiezingen
van 2000 onderging Taiwan de eerste vreedzame
machtsoverdracht met het verlies van de KMT aan de DPP en
ondervond daarna twee extra democratische verkiezingen.
machtsoverdrachten in 2008 en 2016. Gedurende deze periode
bloeide het eiland, werd het een van de economische "Tijgers"
in Oost-Azië. en werd na 2000 een belangrijke investeerder op
het vasteland van China toen de banden tussen de verschillende
streken verviervoudigden. De dominante politieke kwesties
blijven economische hervorming en groei, evenals het beheer
van gevoelige relaties tussen Taiwan en China.

Geografie van Taiwan

Waar op de wereld is Taiwan? De
locatie van dit land is Oost-Azië, eilanden grenzend aan de
Oost-Chinese Zee, Filippijnse Zee, Zuid-Chinese Zee en Straat
van Taiwan, ten noorden van de Filippijnen, voor de
zuidoostelijke kust van China. Het totale gebied van Taiwan is
35,980 km2, waarvan 32,260 km2 land is. Dit is dus geen groot
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op
deze manier: oostelijk tweederde meestal ruwe bergen; vlakke
tot zacht glooiende vlaktes in het westen. Het laagste punt van
Taiwan is Zuid-Chinese Zee 0 m, het hoogste punt Yu Shan
3.952 m. En het klimaat is tropisch; marine; regenseizoen



tijdens zuidwestenmoesson (juni tot augustus); aanhoudende en
extensieve bewolking alle ja.

Inwoners van Taiwan
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Taiwan wonen.

Het nummer is: 23,508,428 (7/2017 schatting). Er wonen dus
vrij veel mensen hier. Wie woont hier? meer dan 95% Han-
Chinees (inclusief Hoklo, die ongeveer 70% van de Taiwanese
bevolking, Hakka en andere groepen van oorsprong uit het
Chinese vasteland samenstellen), 2,3% inheemse Malayo-
Polynesische volkeren. Wat zijn de talen in Taiwan? Mandarijn
Chinees (officieel), Taiwanees (Min), Hakka-dialecten. En de
religies: Boeddhistische 35,3%, Taoïstische 33,2%, Christelijke
3,9%, Taoïstische of Confuciaanse volksgelovige ongeveer
10%, geen of niet gespecificeerd 18,2% (2005 est.). Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 40.7 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 80.2 jaar. Waar
wonen de mensen in Taiwan? Hier: Verdeling vertoont een
perifeer kustplaatsingspatroon, met de grootste populaties aan
de noord- en westkust. De belangrijkste stedelijke gebieden
van Taiwan zijn: Taipei (hoofdstad) 2,666 miljoen; Kaohsiung
1.523 miljoen; Taichung 1,225 miljoen; Tainan 815.000 (2015).

Overheid en economie van Taiwan
De hoofdstad van Taiwan is Taipei en het overheidstype

semi-presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - omvat het hoofdeiland van Taiwan



plus kleinere eilanden in de buurt en voor de kust van de
Chinese provincie Fujian; Taiwan is verdeeld in 13 provincies
(xian, enkelvoud en meervoud), 3 steden (shi, enkelvoud en
meervoud), en 6 speciale gemeenten direct onder de jurisdictie
van de Executive Yuan. Met betrekking tot de economie van
Taiwan zijn belangrijke industriële producten , communicatie- en
informatietechnologieproducten, petroleumraffinage,
chemicaliën, textiel, ijzer en staal, machines, cement,
voedselverwerking, voertuigen, consumentenproducten,
farmaceutische producten. Belangrijke landbouwproducten zijn
Rijst, groenten, fruit, thee, bloemen; varkens, pluimvee;
viselektronica. De belangrijkste exportgoederen zijn
halfgeleiders, petrochemicaliën, automobiel / auto-onderdelen,
schepen, draadloze communicatieapparatuur, vlakke displays,
staal, elektronica, kunststoffen, computers en de belangrijkste
exportpartners zijn dit is onbekend. De belangrijkste
importgoederen zijn olie / aardolie, halfgeleiders, aardgas,
kolen, staal, computers, draadloze communicatieapparatuur,
auto's, fijne chemicaliën, textiel en de belangrijkste
importpartners zijn dit is onbekend. Hoe rijk is Taiwan en hoe
rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het
BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $49,800 (2017
schatting). Dit betekent dat de mensen hier gemiddeld rijk zijn.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 1.5% (2012 schatting).



Kaart van Taiwan
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen
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Tadzjikistan

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Tadzjikistan. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Tadzjikistan.
Maar laten we beginnen met de vlag van Tadzjikistan hier:
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Tadzjikistan - Overzicht:
Wat moet je weten over Tadzjikistan? Laten we beginnen

met dit: De Tadzjiekse bevolking kwam in de jaren 1860 en
1870 onder Russische heerschappij, maar Rusland's greep op
Centraal-Azië verzwakte na de revolutie van 1917. Banden van
inheemse guerrilla's ("basmachi" genaamd) betwistten fel de
bolsjewistische controle over het gebied, dat pas volledig
hersteld was 1925. Tadzjikistan werd voor het eerst gecreëerd
als een autonome republiek in Oezbekistan in 1924, maar de
USSR noemde Tadzjikistan in 1929 een afzonderlijke republiek
en gaf er veel van de huidige provincie Sughd aan over. Etnische
Oezbeken vormen een substantiële minderheid in Tadzjikistan
en etnische Tadzjieken een nog grotere minderheid in
Oezbekistan. Tadzjikistan werd onafhankelijk in 1991 na het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie, en beleefde een burgeroorlog
tussen regionale facties van 1992 tot 1997. Tadzjikistan heeft
sinds 2010 verschillende binnenlandse veiligheidsincidenten
doorstaan, inclusief gewapende conflicten tussen
regeringstroepen en lokale sterke mannen in de Rasht-vallei en
tussen regeringstroepen en criminele groepen in de autonome
oblast Gorno-Badakhshan. In september 2015 hebben
veiligheidstroepen van de regering aanvallen afgewezen die
werden geleid door een voormalige hoge functionaris van het
ministerie van Defensie. President Emomali Rahmon, die tijdens
de burgeroorlog aan de macht kwam, gebruikte de aanvallen
om de belangrijkste politieke oppositiepartij in Tadzjikistan te



verbieden. In mei 2016 versterkte Rahmon zijn positie verder
door zichzelf te laten aanduiden als "leider van de natie" met
onbeperkte voorwaarden en levenslange immuniteit door middel
van constitutionele wijzigingen geratificeerd in een referendum.
Het referendum verlaagde ook de minimumleeftijd om president
van 35 tot 30 te rennen, waardoor Rahmon's zoon Rustam
Emomali in 2020 in aanmerking zou komen voor president. Het
land blijft de armste in de voormalige Sovjet-sfeer. Tadzjikistan
werd in maart 2013 lid van de WTO. Zijn economie staat
echter nog steeds voor grote uitdagingen, zoals de
afhankelijkheid van geldovermakingen van in Rusland werkende
Tadzjieken, wijdverspreide corruptie en de opiaathandel die
afkomstig is uit het naburige Afghanistan.

Geografie van Tadzjikistan

Waar op de wereld is Tadzjikistan?
De locatie van dit land is Centraal-Azië, ten westen van China,
ten zuiden van Kirgizië. Het totale gebied van Tadzjikistan is
144,100 km2, waarvan 141,510 km2 land is. Dit is dus geen
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: bergachtige Pamirgebergte , gedomineerd
door de Trans-Alay-reeks in het noorden en de Pamirs in het
zuidoosten; westelijke Fergana-vallei in het noorden,



Kofarnihon en Vakhsh-valleien in het zuidwesten. Het laagste
punt van Tadzjikistan is Syr Darya (Sirdaryo) 300 m, het
hoogste punt Qullai Ismoili Somoni 7.495 m. En het klimaat is
breedtegraad continentaal, hete zomers, zachte winters; semi-
aride tot polair in het.

Inwoners van Tadzjikistan
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Tadzjikistan

wonen. Het nummer is: 8,468,555 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Tadzjiek 84,3%,
Oezbeeks 13,8% (inclusief Lakai, Kongrat, Katagan, Barlos,
Yuz), andere 2% (inclusief Kirgizstan, Rus, Turkmen, Tataar,
Arabier) (schatting 2010). Wat zijn de talen in Tadzjikistan?
Tajik (officieel ), Russisch op grote schaal gebruikt in de
regering en het bedrijfsleven. En de religies: Soennitische moslim
85%, sjiitische moslim 5%, andere 10% (2003 est.). Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 24.5 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 68.1 jaar. Waar
wonen de mensen in Tadzjikistan? Hier: De bevolking van het
land is geconcentreerd op lagere hoogten, met misschien wel
zoveel als 90% van de mensen in valleien; algemene dichtheid
stijgt van oost naar west. De belangrijkste stedelijke gebieden
van Tadzjikistan zijn: Dushanbe (hoofdstad) 822.000 (2015).

Overheid en economie van Tadzjikistan
De hoofdstad van Tadzjikistan is Dushanbe en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken



naar de administratieve afdelingen - 2 provincies (viloyatho,
singular - viloyat), 1 autonome provincie (viloyati mukhtor), 1
hoofdstedelijke regio (viloyati poytakht) en 1 gebied aangeduid
als Districts Under Republic Administration; Dushanbe, Khatlon
(Qurghonteppa), Kuhistoni Badakhshon [Gorno-Badakhshan]
(Khorugh), Nohiyahoi Tobei Jumhuri, Sughd (Khujand). Met
betrekking tot de economie van Tadzjikistan zijn belangrijke
industriële producten aluminium, cement, plantaardige olie.
Belangrijke landbouwproducten zijn Katoen, graan, fruit,
druiven, groenten; runderen, schapen, geiten. De belangrijkste
exportgoederen zijn aluminium, elektriciteit, katoen, fruit,
plantaardige olie, textiel en de belangrijkste exportpartners zijn
Turkije 27,8%, Rusland 15,6%, China 14,7%, Zwitserland
9,8%, Iran 6,5%, Algerije 6,5%, Italië 5,8% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn aardolieproducten,
aluminiumoxide, machines en uitrusting, levensmiddelen en de
belangrijkste importpartners zijn Rusland 31,2%, China 13,9%,
Kazachstan 12,8%, Oezbekistan 5,2%, Iran 5,1% (2016). Hoe
rijk is Tadzjikistan en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $3,100 (2017 schatting). Dit is een zeer laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 31.5% (2016 schatting).

Kaart van Tadzjikistan
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Tanzania

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Tanzania. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Tanzania. Maar
laten we beginnen met de vlag van Tanzania hier:
 

Tanzania - Overzicht:
Wat moet je weten over Tanzania? Laten we beginnen met

dit: Kort na het bereiken van de onafhankelijkheid van Groot-
Brittannië in de vroege jaren 1960, voerden Tanganyika en
Zanzibar samen om te vormen de Verenigde Republiek
Tanzania in 1964. De eenpartijregering eindigde in 1995 met de
eerste democratische verkiezingen die sinds de jaren zeventig in

http://mapsguides.com/


het land werden gehouden. Zanzibar's semi-autonome status en
populaire oppositie leidden tot vier omstreden verkiezingen
sinds 1995, die de regerende partij won, ondanks de
beweringen van internationale waarnemers over
onregelmatigheden in het stemmen.

Geografie van Tanzania

Waar op de wereld is Tanzania? De
locatie van dit land is Oost-Afrika, grenzend aan de Indische
Oceaan, tussen Kenia en Mozambique. Het totale gebied van
Tanzania is 947,300 km2, waarvan 885,800 km2 land is. Dus
dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: langs de kust; centraal plateau;
hooglanden in het noorden, zuiden. Het laagste punt van
Tanzania is Indische Oceaan 0 m, het hoogste punt Kilimanjaro
5.895 m (hoogste punt in Afrika). En het klimaat is varieert van
tropisch langs de kust tot gematigd in hoogvlaktes.

Inwoners van Tanzania
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Tanzania

wonen. Het nummer is: 53,950,935. Er wonen dus vrij veel
mensen hier. Wie woont hier? vasteland - Afrikaanse 99%
(waarvan 95% bestaat uit Bantu, bestaande uit meer dan 130



stammen), andere 1% (bestaande uit Aziatische Europees en
Arabisch); Zanzibar - Arabisch, Afrikaans, gemengd Arabisch
en Afrikaans. Wat zijn de talen in Tanzania? Kiswahili of Swahili
(officieel), Kiunguja (naam voor Swahili in Zanzibar), Engels
(officiële taal, primaire taal van commercie, administratie en
hoger onderwijs), Arabisch (veel gesproken in Zanzibar), veel
lokale talen. En de religies: christen 61,4%, moslim 35,2% ,
volksreligie 1,8%, andere 0,2%, niet-gelieerde 1,4%. Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 17.7 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 62.6 jaar. Waar
wonen de mensen in Tanzania? Hier: het grootste en meest
bevolkte Oost-Afrikaanse land; bevolkingsspreiding is extreem
ongelijk, maar grotere bevolkingsclusters komen voor in de
noordelijke helft van het land en langs de oostkust. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Tanzania zijn: DAR ES
Salaam (hoofdstad) 5,116 miljoen; Mwanza 838.000 (2015).

Overheid en economie van Tanzania
De hoofdstad van Tanzania is Dodoma (wettelijk kapitaal),

Dar es Salaam (administratieve hoofdstad); opmerking -
Dodoma werd in 1996 tot nationale hoofdstad benoemd en
fungeert als ontmoetingsplaats voor de Nationale Vergadering;
Dar es Salaam blijft de de facto hoofdstad, het grootste stad en
commerciële centrum van het land, en de locatie van de
uitvoerende bijkantoren en diplomatieke vertegenwoordiging;
de regering beweert dat zij de overdracht van de uitvoerende
macht aan Dodoma tegen 2020 en het overheidstype



presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 30 regio's; Arusha, Dar es Salaam,
Dodoma, Geita, Iringa, Kagera, Kaskazini Pemba (Pemba
North), Kaskazini Unguja (Zanzibar North), Katavi, Kigoma,
Kilimanjaro, Kusini Pemba (Pemba South), Kusini Unguja
(Centraal / Zuid-Zanzibar), Lindi, Manyara, Mara, Mbeya,
Mjini Magharibi (Zanzibar Urban / West), Morogoro, Mtwara,
Mwanza, Njombe, Pwani (kust), Rukwa, Ruvuma, Shinyanga,
Simiyu, Singida, Tabora, Tanga. Met betrekking tot de
economie van Tanzania zijn belangrijke industriële producten
agrarische verwerking (suiker, bier, sigaretten, sisaltouw);
mijnbouw (diamanten, goud en ijzer), zout, natriumcarbonaat;
cement, olieraffinage, schoenen, kleding, houtproducten,
bemesting. Belangrijke landbouwproducten zijn koffie, sisal,
thee, katoen, pyrethrum (insecticide gemaakt van chrysanten),
cashewnoten, tabak, kruidnagel, maïs, tarwe, cassave (maniok,
tapioca), bananen, fruit, groenten; runderen, schapen, geiten,.
De belangrijkste exportgoederen zijn goud, koffie,
cashewnoten, fabrikanten, katoen en de belangrijkste
exportpartners zijn Zwitserland 15,1%, India 13,8%, Zuid-
Afrika 12,4%, China 7%, Kenia 6,2% , Democratische
Republiek Congo 5,7%, België 5,6% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn consumptiegoederen, machines en
transportmiddelen, industriële grondstoffen, ruwe olie en de
belangrijkste importpartners zijn China 20,7%, India 18,1%,
VAE 7,5%, Zuid-Afrika 6%, Japan 4,7% ( 2016). Hoe rijk is
Tanzania en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):



$3,300 (2017 schatting). Dit is een zeer laag aantal. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
22.8% (2015 schatting).

Kaart van Tanzania
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Thailand

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Thailand. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Thailand. Maar
laten we beginnen met de vlag van Thailand hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Thailand - Overzicht:
Wat moet je weten over Thailand? Laten we beginnen met

dit: Een verenigde Thaise koninkrijk werd opgericht in het
midden van de 14e eeuw. Bekend als Siam tot 1939, Thailand
is het enige land in Zuidoost-Azië dat nooit gekoloniseerd is
geweest door een Europese macht. Een bloedeloze revolutie in
1932 leidde tot de oprichting van een constitutionele monarchie.
In de alliantie met Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd
Thailand een bondgenoot van het VS-verdrag in 1954 na het
sturen van troepen naar Korea en later het vechten naast de VS
in Vietnam. Thailand heeft sinds 2005 verschillende rondes van
politieke onrust gekend, waaronder een militaire coup in 2006
die toenmalig premier Thaksin Chinnawat verdreef, gevolgd
door grootschalige straatprotesten door concurrerende politieke
facties in 2008, 2009 en 2010. Thaksin's jongste zus, Yinglak
Chinnawat, leidde de Puea Thai Party in 2011 naar een
verkiezingsoverwinning en nam de controle over de regering
over. Een algemene amnestiewet voor personen die betrokken
zijn bij straatprotesten en die op het laatste moment zijn
gewijzigd met alle politieke misdaden - inclusief alle
veroordelingen tegen Thaksin - veroorzaakte maanden van
grootschalige anti-overheidsprotesten in Bangkok vanaf
november 2013. Begin mei 2014, Yinglak werd door het
Constitutionele Hof van zijn ambt ontheven en eind mei 2014
voerde het Koninklijke Thaise leger onder leiding van het



Koninklijke Thaise legergeneraal Prayut Chan-ocha een
staatsgreep uit tegen de interim-regering. Prayut werd in
augustus 2014 benoemd tot premier. De interim-militaire
regering creëerde verschillende interim-instellingen om
hervormingen te bevorderen en een nieuwe grondwet op te
stellen, die werd aangenomen in een nationaal referendum in
augustus 2016. Verkiezingen zijn voorlopig vastgesteld voor
eind 2018. Koning Phumiphon Adunyadet stierf in oktober
2016 na 70 jaar op de troon; zijn enige zoon, Wachiralongkon
Bodinthrathepphayawarangkun, besteeg de troon in december
2016. Hij ondertekende de nieuwe grondwet in april 2017.
Thailand heeft ook geweld ervaren dat verband houdt met de
etnisch-nationalistische opstand in zijn zuidelijke Maleis-
islamitische meerderheid provincies. Sinds januari 2004 zijn er
duizenden mensen gedood en gewond bij de opstand.

Geografie van Thailand

Waar op de wereld is Thailand? De
locatie van dit land is Zuidoost-Azië, grenzend aan de
Andamanse Zee en de Golf van Thailand, ten zuidoosten van
Burma. Het totale gebied van Thailand is 513,120 km2,
waarvan 510,890 km2 land is. Dus dit is een vrij groot land.
Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze



manier: centrale vlakte; Khorat-plateau in het oosten; bergen
elders. Het laagste punt van Thailand is Golf van Thailand 0 m,
het hoogste punt Doi Inthanon 2.565 m. En het klimaat is
tropisch; regenachtige, warme, bewolkte zuidwestenmoesson
(half mei tot september); droge, koele noordoosterse moesson
(november tot half maart); zuidelijke landengte altijd warme en
vochtige.

Inwoners van Thailand
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Thailand wonen.

Het nummer is: 68,414,135. Er wonen dus vrij veel mensen
hier. Wie woont hier? Thaise 97.5%, Birmese 1.3%, andere
1.1%, niet gespecificeerde. Wat zijn de talen in Thailand?
Thaise (officiële) 90.7%, Birmese 1.3% , andere 8%. En de
religies: boeddhistische 94,6%, moslim 4,3%, christelijke 1%,
andere. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 37.7 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 74.9
jaar. Waar wonen de mensen in Thailand? Hier: hoogste
bevolkingsdichtheid is te vinden in en rond Bangkok;
significante bevolkingsgroepen gevonden in grote delen van het
land, met name ten noorden en noordoosten van Bangkok en in
de uiterste zuidelijke regio van het land. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Thailand zijn: Bangkok (hoofdstad)
9,27 miljoen; Samut Prakan 1.814 miljoen (2015).

Overheid en economie van Thailand
De hoofdstad van Thailand is Bangkok en het



overheidstype constitutionele monarchie; nota - interim-militair-
aangesloten regering sinds mei 2014. Laten we eens kijken naar
de administratieve afdelingen - 76 provincies (changwat,
enkelvoud en meervoud) en 1 gemeente (maha nakhon); Amnat
Charoen, Ang Thong, Bueng Kan, Buri Ram, Chachoengsao,
Chai Nat, Chaiyaphum, Chanthaburi, Chiang Mai, Chiang Rai,
Chon Buri, Chumphon, Kalasin, Kamphaeng Phet,
Kanchanaburi, Khon Kaen, Krabi, Krung Thep (Bangkok),
Lampang, Lamphun, Loei, Lop Buri, Mae Hong Son, Maha
Sarakham, Mukdahan, Nakhon Nayok, Nakhon Pathom,
Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan,
Nakhon Si Thammarat, Nan, Narathiwat, Nong Bua Lamphu,
Nong Khai, Nonthaburi, Pathum Thani, Pattani, Phangnga,
Phatthalung, Phayao, Phetchabun, Phetchaburi, Phichit,
Phitsanulok, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phrae, Phuket, Prachin
Buri, Prachuap Khiri Khan, Ranong, Ratchaburi, Rayong, Roi
Et, Sa Kaeo, Sakon Nakhon, Samut Prakan, Samut Sakhon,
Samut Songkhram, Saraburi, Satun, Sing Buri, Si Sa Ket,
Songkhla,. Met betrekking tot de economie van Thailand zijn
belangrijke industriële producten toerisme, textiel en kleding,
landbouwverwerking, dranken, tabak, cement, lichte productie
zoals juwelen en elektrische apparaten, computers en
onderdelen, geïntegreerde schakelingen, meubels, kunststoffen,
auto's en auto-onderdelen, landbouwmachines, airconditioning
en koeling, keramiek, aluminium, chemisch, milieubeheer, glas,
graniet en marmer, leer, machines en metaalbewerking,
petrochemie, petroleumraffinage, farmaceutica, drukwerk, pulp
en papier, rubber, suiker, rijst, visserij, cassave, 's werelds op



een na grootste producent van wolfraam en op twee na grootste
tinproductie. Belangrijke landbouwproducten zijn Rijst, cassave
(maniok, tapioca), rubber, maïs, suikerriet, kokosnoten,
palmolie, ananas , vee, visproducten. De belangrijkste
exportgoederen zijn auto's en onderdelen, computer en
onderdelen, juwelen en edelstenen, polymeren van ethyleen in
primaire vormen, raffinage van brandstoffen, elektronische
geïntegreerde schakelingen, chemische producten, rijst,
visproducten, rubberproducten, suiker, cassave, gevogelte,
machines en onderdelen, ijzer en staal en hun producten en de
belangrijkste exportpartners zijn VS 11,4%, China 11,1%,
Japan 9,6%, Hong Kong 5,3%, Australië 4,8%, Maleisië
4,5%, Vietnam 4,4% (2016). De belangrijkste importgoederen
zijn machines en onderdelen, ruwe olie, elektrische machines en
onderdelen, chemicaliën, ijzer & staal en product, elektronische
geïntegreerde schakeling, auto-onderdelen, sieraden waaronder
zilveren staven en goud, computers en onderdelen, elektrische
huishoudelijke apparaten, soja, sojameel, tarwe, katoen,
zuivelproducten en de belangrijkste importpartners zijn China
21,6%, Japan 15,8%, VS 6,2%, Maleisië 5,6% (2016). Hoe
rijk is Thailand en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $17,800 (2017 schatting). Dit is best goed. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
7.2% (2015 schatting).



Kaart van Thailand
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Oost-Timor

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Oost-Timor. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
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overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Oost-Timor.
Maar laten we beginnen met de vlag van Oost-Timor hier:
 

Oost-Timor - Overzicht:
Wat moet je weten over Oost-Timor? Laten we beginnen

met dit: De Portugezen begonnen in het begin van de 16e eeuw
handel te drijven met het eiland Timor en koloniseerden het
halverwege de eeuw. Skirmishing met de Nederlanders in de
regio resulteerde uiteindelijk in een verdrag uit 1859 waarin
Portugal het westelijke deel van het eiland afstond. Imperial
Japan bezette van 1942 tot 1945 Portugees Timor, maar
Portugal hervatte het koloniale gezag na de Japanse nederlaag
in de Tweede Wereldoorlog. Oost-Timor verklaarde zich op 28
november 1975 onafhankelijk van Portugal en werd negen
dagen later binnengevallen en bezet door de Indonesische
strijdkrachten. Het werd in juli 1976 in Indonesië opgenomen
als de provincie Timor Timur (Oost-Timor). Een onsuccesvolle
campagne van pacificatie volgde in de loop van de volgende
twee decennia, waarin naar schatting 100.000 tot 250.000
mensen stierven. In augustus 1999, een door de VN
gecontroleerd volksreferendum, een overweldigende
meerderheid van de bevolking van Oost-Timor stemde voor
onafhankelijkheid van Indonesië. In de volgende drie weken
begon de anti-onafhankelijkheid van de Timorese milities -
georganiseerd en ondersteund door het Indonesische leger -
een grootscheepse campagne van vergelding tegen verschroeide



aarde. De milities doodden ongeveer 1400 Timorese en
dwongen 300.000 mensen naar het westen van Timor als
vluchtelingen. Het grootste deel van de infrastructuur van het
land, waaronder huizen, irrigatiesystemen,
watervoorzieningssystemen en scholen, en bijna het hele
elektriciteitsnet van het land werden vernietigd. Op 20
september 1999 trokken Australisch geleide vredestroepen
naar het land en brachten het geweld tot een einde. Op 20 mei
2002 werd Timor-Leste internationaal erkend als een
onafhankelijke staat. In 2006 bedreigden interne spanningen de
nieuwe natie ' s veiligheid toen een militaire aanval tot geweld en
een ineenstorting van wet en orde leidde. Op verzoek van Dili
heeft een door Australië geleide International Stabilization Force
(ISF) ingezet op Timor-Leste, en de VN-Veiligheidsraad heeft
de geïntegreerde missie van de VN in Timor-Leste (Unmit)
opgericht, inclusief een geautoriseerde politieaanwezigheid van
meer dan 1.600 personeelsleden. De ISF en Unmit herstelden
de stabiliteit, waardoor in 2007 presidents- en
parlementsverkiezingen konden plaatsvinden in een grotendeels
vreedzame sfeer. In februari 2008 voerde een rebellengroep
een mislukte aanval uit tegen de president en de premier. De
leider werd gedood tijdens de aanval en de meeste rebellen
gaven zich over in april 2008. Sinds de aanval heeft de regering
genoten van een van de langste perioden van stabiliteit na de
onafhankelijkheid,

Geografie van Oost-Timor



Waar op de wereld is Oost-Timor?
De locatie van dit land is Zuidoost-Azië, ten noordwesten van
Australië in de Kleine Soenda-eilanden aan de oostkant van de
Indonesische archipel; opmerking - Oost-Timor omvat de
oostelijke helft van het eiland Timor, de regio Oecussi
(Ambeno) in het noordwesten van het eiland Timor, en de
eilanden Pulau Atauro en Pulau Jaco. Het totale gebied van
Oost-Timor is 14,874 km2, waarvan 14,874 km2 land is. Dus
dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: bergachtig. Het laagste punt van
Oost-Timor is Timor-zee, Savu-zee en Banda-zee 0 m, het
hoogste punt Foho Tatamailau 2.963 m. En het klimaat is
tropisch; warm, vochtig; verschillende regenachtige en droge
seizoenen.

Inwoners van Oost-Timor
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Oost-Timor

wonen. Het nummer is: 1,291,358 (7/2017 schatting). Dus niet
zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Austronesian
(Malayo-Polynesian) (inclusief Tetun, Mambai, Tokodede,
Galoli, Kemak, Baikeno), Melanesian-Papuan (inclusief Bunak,
Fataluku, Bakasai), kleine Chinese minderheid. Wat zijn de
talen in Oost-Timor? Tetun Prasa 30,6%, Mambai 16,6%,



Makasai 10,5%, Tetun Terik 6,1%, Baikenu 5,9%, Kemak
5,8%, Bunak 5,5%, Tokodede 4%, Fataluku 3,5%, Waima'a
1,8%, Galoli 1,4%, Naueti 1,4%, Idate 1,2%, Midiki 1,2%,
andere 4,5%. En de religies: Roman Katholiek 97,6%,
protestant / evangelisch 2%, moslim 0,2%, anders 0,2% (2015
est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 18.9 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 68.4
jaar. Waar wonen de mensen in Oost-Timor? Hier: deel van de
bevolking geconcentreerd in het westelijke derde deel van het
land, in het bijzonder rond Dili. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Oost-Timor zijn: DILI (hoofdstad ) 228.000
(2014).

Overheid en economie van Oost-Timor
De hoofdstad van Oost-Timor is Dili en het overheidstype

semi-presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 13 administratieve districten; Aileu,
Ainaro, Baucau, Bobonaro (Maliana), Cova-Lima (Suai), Dili,
Ermera (Gleno), Lautem (Los Palos), Liquica, Manatuto,
Manufahi (Same), Oecussi (Ambeno), Viqueque. Met
betrekking tot de economie van Oost-Timor zijn belangrijke
industriële producten printen, zeepproductie, handwerk,
geweven doek. Belangrijke landbouwproducten zijn Koffie,
rijst, maïs, cassave (maniok, tapioca), zoet aardappelen,
sojabonen, kool, mango's, bananen, vanille. De belangrijkste
exportgoederen zijn olie, koffie, sandelhout, marmer en de
belangrijkste exportpartners zijn dit is onbekend. De



belangrijkste importgoederen zijn voedsel, benzine, kerosine,
machines en de belangrijkste importpartners zijn dit is
onbekend. Hoe rijk is Oost-Timor en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $5,000 (2017 schatting). Dit is een zeer laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 41.8% (2014 schatting).

Kaart van Oost-Timor
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Togo

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Togo. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Togo. Maar laten
we beginnen met de vlag van Togo hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Togo - Overzicht:
Wat moet je weten over Togo? Laten we beginnen met dit:

Frans Togoland werd Togo in 1960. Gen. Gnassingbe
Eyadema, geïnstalleerd als militaire heerser in 1967, regeerde
Togo met een zware hand gedurende bijna vier decennia.
Ondanks de voorgevel van meerpartijenverkiezingen die in het
begin van de jaren negentig werden ingesteld, werd de regering
grotendeels gedomineerd door president Eyadema, wiens partij
van het Togolese volk (RPT) bijna aan de macht is sinds 1967
en zijn opvolger, de Unie voor de Republiek , handhaaft een
meerderheid van zetels in de wetgevende macht van vandaag.
Na de dood van Eyadema in februari 2005 installeerde het
leger de zoon van de president, Faure Gnassingbe, en voerde
twee maanden later zijn formele verkiezing uit. Democratische
winst sindsdien heeft Togo toegestaan om zijn eerste relatief
vrije en eerlijke parlementsverkiezingen in oktober 2007 te
houden. Sinds 2007, President Gnassingbe is het land langs een
geleidelijk pad van politieke verzoening en democratische
hervormingen begonnen en Togo heeft meerdere presidents- en
parlementsverkiezingen gehouden die door internationale
waarnemers algemeen als vrij en eerlijk werden beschouwd.
Ondanks deze positieve stappen is de politieke verzoening
langzaam opgeschoten en klagen veel Togolese mensen erover
dat belangrijke politieke maatregelen zoals beperkingen van het
presidentiële ambt en electorale hervormingen ongedaan blijven,



waardoor de politiek van het land in een lethargische toestand
blijft. Internationaal staat Togo nog steeds bekend als een land
waar dezelfde familie al vijf decennia aan de macht is. de
politieke verzoening is langzaam op gang gekomen en veel
Togolese klagen dat belangrijke politieke maatregelen, zoals
beperkingen op het presidentiële tijdperk en electorale
hervormingen, ongedaan blijven en de politiek van het land in
een lethargische staat achterlaten. Internationaal staat Togo nog
steeds bekend als een land waar dezelfde familie al vijf decennia
aan de macht is. de politieke verzoening is langzaam op gang
gekomen en veel Togolese klagen dat belangrijke politieke
maatregelen, zoals beperkingen op het presidentiële tijdperk en
electorale hervormingen, ongedaan blijven en de politiek van het
land in een lethargische staat achterlaten. Internationaal staat
Togo nog steeds bekend als een land waar dezelfde familie al
vijf decennia aan de macht is.

Geografie van Togo

Waar op de wereld is Togo? De
locatie van dit land is West-Afrika, grenzend aan de Bocht van
Benin, tussen Benin en Ghana. Het totale gebied van Togo is
56,785 km2, waarvan 54,385 km2 land is. Dit is dus geen groot
land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op



deze manier: zacht glooiende savanne in het noorden; centrale
heuvels; zuidelijk plateau; lage kustvlakte met uitgestrekte
lagunes en moerassen. Het laagste punt van Togo is Atlantische
Oceaan 0 m, het hoogste punt Mont Agou 986 m. En het
klimaat is tropisch; heet, vochtig in het zuiden; semi-aride in het
noorden.

Inwoners van Togo
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Togo wonen.

Het nummer is: 7,965,055. Dit is dus geen erg grote populatie.
Wie woont hier? Afrikanen (37 stammen, grootste en
belangrijkste zijn Ewe, Mina en Kabre) 99%, Europees en
Syrisch-Libanees minder dan 1%. Wat zijn de talen in Togo?
Frans (officieel, de taal van de handel), Ewe en Mina (de twee
belangrijkste Afrikaanse talen in het zuiden), Kabye (soms
gespeld als Kabiye) en Dagomba (de twee belangrijkste
Afrikaanse talen in het noorden). En de religies: christelijke
29%, moslim 20%, inheemse geloofsovertuigingen 51%. Hoe
oud zijn de mensen gemiddeld? 19.8 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 65.4 jaar. Waar
wonen de mensen in Togo? Hier: een van de dichtstbevolkte
Afrikaanse landen met het grootste deel van de bevolking in
landelijke gemeenschappen, de dichtheid is het hoogst in het
zuiden op of nabij de Atlantische kust. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Togo zijn: LOME (hoofdstad) 956.000
(2015) ).



Overheid en economie van Togo
De hoofdstad van Togo is Lome en het overheidstype

presidentiële republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 5 regio's (regio's, enkelvoud -
regio); Centrale, Kara, Maritime, Plateaux, Savanes. Met
betrekking tot de economie van Togo zijn belangrijke industriële
producten fosfaatmijnbouw, landbouwverwerking, cement,
handwerk, textiel, dranken. Belangrijke landbouwproducten zijn
Koffie, cacao, katoen, yams, cassave (maniok, tapioca), maïs,
bonen, rijst, gierst, sorghum; vee; vissen. De belangrijkste
exportgoederen zijn wederuitvoer, katoen, fosfaten, koffie,
cacao en de belangrijkste exportpartners zijn Benin 17,5%,
Burkina Faso 15,9%, India 7,6%, Mali 7,2%, Niger 7% , Cote
dIvoire 6,1%, Ghana 4,8%, Nigeria 4,3% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines en uitrusting,
voedingsmiddelen, aardolieproducten en de belangrijkste
importpartners zijn China 28,7%, Frankrijk 8,9%, Nederland
4,3%, Japan 4,2% (2016). Hoe rijk is Togo en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $1,600 (2017 schatting). Dit is
een zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 55.1% (2015 schatting).

Kaart van Togo
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Tonga

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Tonga. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Tonga. Maar
laten we beginnen met de vlag van Tonga hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Tonga - Overzicht:
Wat moet je weten over Tonga? Laten we beginnen met dit:

Tonga - uniek onder landen in de Stille Oceaan - verloor nooit
volledig zijn inheemse bestuur. De archipels van "The Friendly
Islands" werden verenigd in een Polynesisch koninkrijk in 1845.
Tonga werd een constitutionele monarchie in 1875 en een Brits
protectoraat in 1900; het trok zich terug uit het protectoraat en
trad toe tot het Gemenebest van Naties in 1970. Tonga blijft de
enige monarchie in de Stille Oceaan.

Geografie van Tonga

Waar op de wereld is Tonga? De
locatie van dit land is Oceanië, archipel in de Stille Zuidzee,
ongeveer twee derde van de weg van Hawaï naar Nieuw-
Zeeland. Het totale gebied van Tonga is 747 km2, waarvan 717
km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: overwegend
vlakke eilanden met kalksteengesteente gevormd uit opgeheven
koraalformatie; anderen hebben kalksteen bovenop vulkanisch
gesteente. Het laagste punt van Tonga is Stille Oceaan 0 m, het
hoogste punt Kao-vulkaan op Kao-eiland 1.046 m. En het
klimaat is tropisch; gemodificeerd door passaatwinden; warm
seizoen (december tot mei), koel seizoen (mei tot december).



Inwoners van Tonga
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Tonga wonen.

Het nummer is: 106,479 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Tongan 96.6%, deel
Tongan 1.7%, andere 1.7%, niet gespecificeerd 0.03% (2006
est.). Wat zijn de talen in Tonga? Engels en Tongaans 87%,
Tongaans (officieel) 10.7% , Engels (officieel) 1,2%, andere
1,1%, niet-gespecificeerd 0,03% (2006 est.). En de religies:
Protestant 64,9% (inclusief gratis Wesleyan Church 37,3%,
Free Church of Tonga 11,4%, Church of Tonga 7,2%,
Tokaikolo Christian Church 2,6%, Assembly of God 2,3%,
Seventh Day Adventist 2,2%, Constitutionele kerk van Tonga
0,9%, Anglicaanse 0,8% en volle evangeliekerk 0,2%),
Mormon 16,8%, rooms-katholieke 15,6%, andere 1,1%, geen
0,03%, niet-gespecificeerde 1,7% (2006 est.). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 23 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat
dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder
dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 76.4 jaar. Waar
wonen de mensen in Tonga? Hier: dan twee derde van de
bevolking woont op het eiland Tongatapu; slechts 45 van de
171 eilanden van de natie zijn bezet. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Tonga zijn: NUKU'Alofa 25.000 (2014).

Overheid en economie van Tonga
De hoofdstad van Tonga is Nuku'alofa en het overheidstype

constitutionele monarchie. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 5 eilanddivisies; 'Eua, Ha'apai,



Ongo Niua, Tongatapu, Vava'u. Met betrekking tot de
economie van Tonga zijn belangrijke industriële producten
toerisme, bouw, visserij. Belangrijke landbouwproducten zijn
Squash, kokosnoten, kopra, bananen , vanillebonen, cacao,
koffie, zoete aardappelen, cassave, taro en kava. De
belangrijkste exportgoederen zijn squash, vis, vanille bonen,
wortelgewassen en de belangrijkste exportpartners zijn Hong
Kong 25,6%, Japan 15,1%, NZ 14,3%, VS 13,5%, Australië
10%, Filippijnen 9,4% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn voedingsmiddelen, machines en
transportmiddelen, brandstoffen, chemicaliën en de
belangrijkste importpartners zijn NZ 35,3%, Fiji 12,1%,
Singapore 9,3%, China 8,4%, VS 8%, Australië 7,6%, Japan
4,3% (2016). Hoe rijk is Tonga en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $5,600 (2017 schatting). Dit is een vrij laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 24% (FY03/04 schatting).

Kaart van Tonga
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Trinidad en Tobago

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Trinidad en Tobago. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken,
een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Trinidad en
Tobago. Maar laten we beginnen met de vlag van Trinidad en
Tobago hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Trinidad en Tobago - Overzicht:
Wat moet je weten over Trinidad en Tobago? Laten we

beginnen met dit: Eerst gekoloniseerd door de Spanjaarden,
kwamen de eilanden aan het Britse gezag in het begin van de
19e eeuw. De suikerindustrie van het eiland werd gekwetst
door de emancipatie van de slaven in 1834. Manpower werd
vervangen door de invoer van contractarbeiders uit India tussen
1845 en 1917, wat de suikerproductie en de cacao-industrie
versterkte. De ontdekking van olie op Trinidad in 1910 voegde
een nieuwe belangrijke export toe. Onafhankelijkheid werd
bereikt in 1962. Het land is een van de meest welvarende in het
Caribisch gebied, grotendeels te danken aan de productie en
verwerking van aardolie en aardgas. Toerisme, meestal in
Tobago, is gericht op expansie en groeit. De overheid kampt
met een toename van gewelddadige criminaliteit.

Geografie van Trinidad en Tobago

Waar op de wereld is Trinidad en
Tobago? De locatie van dit land is Caraïben, eilanden tussen de



Caribische Zee en de Noord-Atlantische Oceaan, ten
noordoosten van Venezuela. Het totale gebied van Trinidad en
Tobago is 5,128 km2, waarvan 5,128 km2 land is. Dus dit is
een vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: overwegend vlaktes met enkele
heuvels en lage bergen. Het laagste punt van Trinidad en
Tobago is Caribische zee 0 m, het hoogste punt El Cerro del
Aripo 940 m. En het klimaat is tropisch; regenseizoen (juni tot
december).

Inwoners van Trinidad en Tobago
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Trinidad en

Tobago wonen. Het nummer is: 1,218,208 (7/2017 schatting).
Dus niet zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier? Oost-
Indisch 35,4%, Afrikaans 34,2%, gemengd - andere 15,3%,
gemengd Afrikaans / Oost-Indisch 7,7%, overig 1,3%, niet-
gespecificeerd 6,2% (2011 est.). Wat zijn de talen in Trinidad
en Tobago? Engels ( officieel), Trinidadiaans Creools Engels,
Tobagoniaans Creools Engels, Caraïbisch Hindoestaans (een
dialect van het Hindi), Trinidadiaans Creools Frans, Spaans,
Chinees. En de religies: Protestant 32,1% (Pinkstergemeente /
Evangelisch / Volle Evangelie 12%, Baptist 6,9%, Anglicaanse
5,7%, Zevende-dags Adventiste 4,1%, Presbyteriaanse /
Congretationele 2,5%, andere protestantse 0,9%), Rooms-
katholieke 21,6%, Hindoe 18,2%, Moslim 5%, Jehova's
getuige 1,5%, andere 8,4%, geen 2,2%, niet-gespecificeerde
11,1% (2011 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 36
jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is



- dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft
is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)?
Dit: 73.1 jaar. Waar wonen de mensen in Trinidad en Tobago?
Hier: Bevolking op Trinidad is geconcentreerd in de westelijke
helft van het eiland, op Tobago in de zuidelijke helft. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Trinidad en Tobago zijn:
PORT-OF-Spain (hoofdstad) 34.000 (2014).

Overheid en economie van Trinidad en Tobago
De hoofdstad van Trinidad en Tobago is Port of Spain en

het overheidstype parlementaire republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 9 regio's, 3
deelgemeenten, 2 steden, 1 afdeling. Met betrekking tot de
economie van Trinidad en Tobago zijn belangrijke industriële
producten en aardolieproducten, vloeibaar aardgas, methanol,
ammoniak, ureum , staalproducten, dranken,
voedselverwerking, cement, katoenen textiel. Belangrijke
landbouwproducten zijn Cacao, dasheen, pompoen, cassave,
tomaten, komkommers, aubergine, hete peper, pommecythere,
kokosnootwater, gevogelteproteïne. De belangrijkste
exportgoederen zijn aardolie en aardolieproducten, vloeibaar
aardgas, methanol, ammoniak, ureum, staalproducten, dranken,
graan- en graanproducten, cacao, vis, conserven fruit,
cosmetica, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, plastic
verpakkingen en de belangrijkste exportpartners zijn VS
39,2%, Argentinië 9,3% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn minerale brandstoffen, smeermiddelen,
machines, transportmiddelen, industrieproducten, voedsel,
chemicaliën, levende dieren en de belangrijkste importpartners



zijn VS 33,4%, Rusland 13,3%, Gabon 12,4%, China 6,1%
(2016). Hoe rijk is Trinidad en Tobago en hoe rijk zijn mensen
in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd
van de bevolking (PPP): $31,200 (2017 schatting). Dit
betekent dat de levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan
toevoegen dat dit bruto binnenlands product per persoon
betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking tot de
relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog een
belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens: 20%
(2014 schatting).

Kaart van Trinidad en Tobago
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Tunesië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Tunesië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Tunesië. Maar
laten we beginnen met de vlag van Tunesië hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Tunesië - Overzicht:
Wat moet je weten over Tunesië? Laten we beginnen met

dit: Rivaliteit tussen Franse en Italiaanse belangen in Tunesië
culmineerde in een Franse invasie in 1881 en de oprichting van
een protectoraat. Roep om onafhankelijkheid in de decennia na
de Eerste Wereldoorlog was eindelijk succesvol in het
overtuigen van de Fransen om Tunesië te erkennen als een
onafhankelijke staat in 1956. De eerste president van het land,
Habib Bourguiba, vestigde een strikte eenpartijstaat. Hij
domineerde het land gedurende 31 jaar, onderdrukt islamitisch
fundamentalisme en vestigt rechten voor vrouwen ongeëvenaard
door een andere Arabische natie. In november 1987 werd
Bourguiba uit zijn ambt ontheven en vervangen door Zine el
Abidine BEN ALI in een bloedeloze coup. Straatprotesten die
in december 2010 in Tunis begonnen over hoge werkloosheid,
corruptie, wijdverspreide armoede en hoge voedselprijzen,
escaleerden in januari 2011, culminerend in rellen die leidden tot
honderden doden. Op 14 januari 2011, op dezelfde dag dat
BEN ALI de regering ontsloeg, vluchtte hij het land uit en eind
januari 2011 werd een 'nationale eenheidsregering' gevormd.
De verkiezingen voor de nieuwe Constituante zijn eind oktober
2011 gehouden en in december heeft het mensenrechtenactivist
Moncef Marzouki tot interim-president gekozen. De Assemblee
begon in februari 2012 met het opstellen van een nieuwe
grondwet en bekrachtigde het document na verschillende



iteraties en een maandenlange politieke crisis die de overgang
vertraagde in januari 2014. Parlements- en
presidentsverkiezingen voor een permanente regering werden
eind 2014 gehouden. Beji CAID Essebsi werd gekozen als de
eerste president onder de nieuwe grondwet van het land. In
2016 bleef de nieuwe eenheidsregering proberen de politieke
samenhang in evenwicht te brengen met economische en sociale
druk. op dezelfde dag dat BEN ALI de regering ontsloeg,
vluchtte hij het land uit en eind januari 2011 werd een 'nationale
eenheidsregering' gevormd. De verkiezingen voor de nieuwe
Constituante zijn eind oktober 2011 gehouden en in december
heeft het mensenrechtenactivist Moncef Marzouki tot interim-
president gekozen. De Assemblee begon in februari 2012 met
het opstellen van een nieuwe grondwet en bekrachtigde het
document na verschillende iteraties en een maandenlange
politieke crisis die de overgang vertraagde in januari 2014.
Parlements- en presidentsverkiezingen voor een permanente
regering werden eind 2014 gehouden. Beji CAID Essebsi werd
gekozen als de eerste president onder de nieuwe grondwet van
het land. In 2016 bleef de nieuwe eenheidsregering proberen de
politieke samenhang in evenwicht te brengen met economische
en sociale druk. op dezelfde dag dat BEN ALI de regering
ontsloeg, vluchtte hij het land uit en eind januari 2011 werd een
'nationale eenheidsregering' gevormd. De verkiezingen voor de
nieuwe Constituante zijn eind oktober 2011 gehouden en in
december heeft het mensenrechtenactivist Moncef Marzouki tot
interim-president gekozen. De Assemblee begon in februari
2012 met het opstellen van een nieuwe grondwet en



bekrachtigde het document na verschillende iteraties en een
maandenlange politieke crisis die de overgang vertraagde in
januari 2014. Parlements- en presidentsverkiezingen voor een
permanente regering werden eind 2014 gehouden. Beji CAID
Essebsi werd gekozen als de eerste president onder de nieuwe
grondwet van het land. In 2016 bleef de nieuwe
eenheidsregering proberen de politieke samenhang in evenwicht
te brengen met economische en sociale druk. hij vluchtte het
land uit en eind januari 2011 werd een 'nationale
eenheidsregering' gevormd. De verkiezingen voor de nieuwe
Constituante zijn eind oktober 2011 gehouden en in december
heeft het mensenrechtenactivist Moncef Marzouki tot interim-
president gekozen. De Assemblee begon in februari 2012 met
het opstellen van een nieuwe grondwet en bekrachtigde het
document na verschillende iteraties en een maandenlange
politieke crisis die de overgang vertraagde in januari 2014.
Parlements- en presidentsverkiezingen voor een permanente
regering werden eind 2014 gehouden. Beji CAID Essebsi werd
gekozen als de eerste president onder de nieuwe grondwet van
het land. In 2016 bleef de nieuwe eenheidsregering proberen de
politieke samenhang in evenwicht te brengen met economische
en sociale druk. hij vluchtte het land uit en eind januari 2011
werd een 'nationale eenheidsregering' gevormd. De verkiezingen
voor de nieuwe Constituante zijn eind oktober 2011 gehouden
en in december heeft het mensenrechtenactivist Moncef
Marzouki tot interim-president gekozen. De Assemblee begon
in februari 2012 met het opstellen van een nieuwe grondwet en
bekrachtigde het document na verschillende iteraties en een



maandenlange politieke crisis die de overgang vertraagde in
januari 2014. Parlements- en presidentsverkiezingen voor een
permanente regering werden eind 2014 gehouden. Beji CAID
Essebsi werd gekozen als de eerste president onder de nieuwe
grondwet van het land. In 2016 bleef de nieuwe
eenheidsregering proberen de politieke samenhang in evenwicht
te brengen met economische en sociale druk. was gevormd. De
verkiezingen voor de nieuwe Constituante zijn eind oktober
2011 gehouden en in december heeft het mensenrechtenactivist
Moncef Marzouki tot interim-president gekozen. De Assemblee
begon in februari 2012 met het opstellen van een nieuwe
grondwet en bekrachtigde het document na verschillende
iteraties en een maandenlange politieke crisis die de overgang
vertraagde in januari 2014. Parlements- en
presidentsverkiezingen voor een permanente regering werden
eind 2014 gehouden. Beji CAID Essebsi werd gekozen als de
eerste president onder de nieuwe grondwet van het land. In
2016 bleef de nieuwe eenheidsregering proberen de politieke
samenhang in evenwicht te brengen met economische en sociale
druk. was gevormd. De verkiezingen voor de nieuwe
Constituante zijn eind oktober 2011 gehouden en in december
heeft het mensenrechtenactivist Moncef Marzouki tot interim-
president gekozen. De Assemblee begon in februari 2012 met
het opstellen van een nieuwe grondwet en bekrachtigde het
document na verschillende iteraties en een maandenlange
politieke crisis die de overgang vertraagde in januari 2014.
Parlements- en presidentsverkiezingen voor een permanente
regering werden eind 2014 gehouden. Beji CAID Essebsi werd



gekozen als de eerste president onder de nieuwe grondwet van
het land. In 2016 bleef de nieuwe eenheidsregering proberen de
politieke samenhang in evenwicht te brengen met economische
en sociale druk. De Assemblee begon in februari 2012 met het
opstellen van een nieuwe grondwet en bekrachtigde het
document na verschillende iteraties en een maandenlange
politieke crisis die de overgang vertraagde in januari 2014.
Parlements- en presidentsverkiezingen voor een permanente
regering werden eind 2014 gehouden. Beji CAID Essebsi werd
gekozen als de eerste president onder de nieuwe grondwet van
het land. In 2016 bleef de nieuwe eenheidsregering proberen de
politieke samenhang in evenwicht te brengen met economische
en sociale druk. De Assemblee begon in februari 2012 met het
opstellen van een nieuwe grondwet en bekrachtigde het
document na verschillende iteraties en een maandenlange
politieke crisis die de overgang vertraagde in januari 2014.
Parlements- en presidentsverkiezingen voor een permanente
regering werden eind 2014 gehouden. Beji CAID Essebsi werd
gekozen als de eerste president onder de nieuwe grondwet van
het land. In 2016 bleef de nieuwe eenheidsregering proberen de
politieke samenhang in evenwicht te brengen met economische
en sociale druk. Beji CAID Essebsi werd gekozen als de eerste
president onder de nieuwe grondwet van het land. In 2016
bleef de nieuwe eenheidsregering proberen de politieke
samenhang in evenwicht te brengen met economische en sociale
druk. Beji CAID Essebsi werd gekozen als de eerste president
onder de nieuwe grondwet van het land. In 2016 bleef de
nieuwe eenheidsregering proberen de politieke samenhang in



evenwicht te brengen met economische en sociale druk.
Geografie van Tunesië

Waar op de wereld is Tunesië? De
locatie van dit land is Noord-Afrika, grenzend aan de
Middellandse Zee, tussen Algerije en Libië. Het totale gebied
van Tunesië is 163,610 km2, waarvan 155,360 km2 land is. Dit
is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: bergen in het noorden; warme,
droge centrale vlakte; halfarmed zuiden fuseert naar de Sahara.
Het laagste punt van Tunesië is Shatt al Gharsah -17 m, het
hoogste punt Jebel ech Chambi 1.544 m. En het klimaat is
gematigd in het noorden met milde, regenachtige winters en
hete, droge zomers; woestijn in zuidelijke.

Inwoners van Tunesië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Tunesië wonen.

Het nummer is: 11,403,800 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? Arabische 98%, Europese
1%, Joodse en andere 1%. Wat zijn de talen in Tunesië?
Arabisch (officieel, een van de talen van de handel), Frans
(handel), Berber (Tamazight). En de religies: Moslim (officiële;
soennitische) 99,1%, andere (inclusief christelijke, joodse,



sjiitische moslims en Baha'i) 1%. Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 31.6 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 75.7 jaar. Waar wonen de mensen in
Tunesië? Hier: De overgrote meerderheid van de bevolking
bevindt zich in de noordelijke helft van het land ; het zuiden blijft
grotendeels achtergebleven. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Tunesië zijn: Tunis (hoofdstad) 1.993 miljoen
(2015).

Overheid en economie van Tunesië
De hoofdstad van Tunesië is Tunis en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 24 gouvernementen (wilayat,
enkelvoud - wilayah); Beja (Bajah), Ben Arous (Bin 'Arus),
Bizerte (Banzart), Gabes (Qabis), Gafsa (Qafsah), Jendouba
(Jundubah), Kairouan (Al Qayrawan), Kasserine (Al Qasrayn),
Kebili (Qibili), Kef (Al Kaf), L'Ariana (Aryanah), Mahdia (Al
Mahdiyah), Manouba (Manubah), Medenine (Madanin),
Monastir (Al Munastir), Nabeul (Nabul), Sfax (Safaqis), Sidi
Bouzid (Sidi Bu Zayd), Siliana (Silyanah), Sousse (Susah),
Tataouine (Tatawin), Tozeur (Tawzar), Tunis, Zaghouan
(Zaghwan). Met betrekking tot de economie van Tunesië zijn
belangrijke industriële producten aardolie, mijnbouw (met name
fosfaat, ijzererts), toerisme, textiel, schoeisel, agribusiness,
dranken. Belangrijke landbouwproducten zijn Olijven, olijfolie,
graan, tomaten, citrusvruchten, suikerbieten, dadels, amandelen;
rundvlees, zuivelproducten. De belangrijkste exportgoederen



zijn kleding, halffabrikaten en textiel, landbouwproducten,
mechanische goederen, fosfaten en chemicaliën,
koolwaterstoffen, elektrische apparatuur en de belangrijkste
exportpartners zijn Frankrijk 30,1%, Italië 19,3%, Duitsland
10,7%, Spanje 5,2%, Libië 4,3% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn textiel, machines en uitrusting,
koolwaterstoffen, chemicaliën, voedingsmiddelen en de
belangrijkste importpartners zijn Frankrijk 18%, Italië 14,8%,
China 8%, Duitsland 7,3%, Spanje 4,3%, Algerije 4,1%
(2016). Hoe rijk is Tunesië en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $12,000 (2017 schatting). Dit is best goed.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 15.5% (2010 schatting).

Kaart van Tunesië
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overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Turkije. Maar
laten we beginnen met de vlag van Turkije hier:
 

Turkije - Overzicht:
Wat moet je weten over Turkije? Laten we beginnen met

dit: Modern Turkije werd in 1923 opgericht uit de overblijfselen
van het versloeg Ottomaanse Rijk door de nationale held
Mustafa Kemal, die later werd vereerd met de titel Ataturk of
"Vader van de Turken". Onder zijn leiding heeft het land radicale
sociale, juridische en politieke hervormingen doorgevoerd. Na
een periode van een-partij-regel leidde een experiment met
meerpartijenpolitiek tot de verkiezingsoverwinning van 1950
van de Democratische Partij van de oppositie en de vreedzame
machtsoverdracht. Sindsdien hebben Turkse politieke partijen
zich vermenigvuldigd, maar de democratie is gebroken door
perioden van instabiliteit en militaire staatsgrepen (1960, 1971,
1980), die in elk geval uiteindelijk hebben geresulteerd in een
terugkeer van de formele politieke macht naar burgers. In 1997
hielp het leger opnieuw met het bouwen van de afzetting - in de
volksmond een "postmoderne coup" genoemd - van de toen
islamitische regering. Een poging tot een staatsgreep werd in juli
2016 gedaan door een factie van de Turkse strijdkrachten.
Turkije heeft in 1974 militair ingegrepen op Cyprus om een 
Griekse overname van het eiland te voorkomen en heeft
sindsdien opgetreden als beschermheilige bij de "Turkse
Republiek Noord-Cyprus", die alleen Turkije erkent. Een



separatistische opstand begon in 1984 door de Arbeiderspartij
van Koerdistan (PKK), een door de VS aangewezen
terroristische organisatie, heeft de aandacht van de Turkse
veiligheidstroepen lange tijd gedomineerd en meer dan 40.000
levens geëist. In 2013 voerden de Turkse regering en de PKK
onderhandelingen om het geweld te beëindigen, maar de intense
gevechten werden hervat in 2015. Turkije werd lid van de VN
in 1945 en werd in 1952 lid van de NAVO. In 1963 werd
Turkije een geassocieerd lid van de Europese Gemeenschap;
het begon toetredingsbesprekingen met de EU in 2005. In het
afgelopen decennium economische hervormingen, in combinatie
met enkele politieke hervormingen, hebben bijgedragen tot een
groeiende economie, hoewel de economische groei de laatste
jaren is vertraagd. Vanaf 2015 en doorlopend tot en met 2016
was Turkije getuige van een opleving van terroristisch geweld,
inclusief grote aanslagen in Ankara, Istanbul en in het
voornamelijk Koerdische zuidoosten van Turkije. Op 15 juli
2016 hebben elementen van de Turkse strijdkrachten
geprobeerd een staatsgreep te plegen die uiteindelijk mislukte
na wijdverspreide volksresistentie. Meer dan 240 mensen
kwamen om het leven en meer dan 2.000 mensen raakten
gewond toen Turkse burgers massaal de straat op gingen om de
strijdkrachten te confronteren. Als reactie hierop hebben Turkse
overheidsinstanties meer dan 100.000 beveiligingspersoneel,
journalisten, rechters, academici en ambtenaren gearresteerd,
opgeschort of ontslagen vanwege hun vermeende verband met
de poging tot staatsgreep. De regering beschuldigd volgelingen
van een islamitische transnationale religieuze en sociale



beweging voor het naar verluidt aanzetten tot de mislukte
staatsgreep en wijst de volgelingen aan als terroristen. Na de
mislukte staatsgreep stelde de Turkse regering in juli 2016 een
noodtoestand in die werd verlengd tot juli 2017. De Turkse
regering voerde op 16 april 2017 een referendum uit dat bij de
implementatie Turkije van een parlementair naar een
presidentieel systeem zal veranderen.

Geografie van Turkije

Waar op de wereld is Turkije? De
locatie van dit land is Zuidoost-Europa en Zuidwest-Azië (dat
deel van Turkije ten westen van de Bosporus is geografisch een
deel van Europa), grenzend aan de Zwarte Zee, tussen
Bulgarije en Georgië, en grenzend aan de Egeïsche Zee en de
Middellandse Zee, tussen Griekenland en Syrië. Het totale
gebied van Turkije is 783,562 km2, waarvan 769,632 km2 land
is. Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van
het land beschrijven? Op deze manier: centraal plateau
(Anatolië); smalle kustvlakte; verschillende bergketens. Het
laagste punt van Turkije is Middellandse Zee 0 m, het hoogste
punt berg Ararat 5.137 m. En het klimaat is gematigd; hete,
droge zomers met milde, natte winters; harder op interiohoog.



Inwoners van Turkije
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Turkije wonen.

Het nummer is: 80,845,215 (7/2017 schatting). Dus dit land is
een van de meest bevolkte in de wereld. Wie woont hier?
Turkse 70-75%, Koerdische 19%, andere minderheden 7-12
% (2016 est.). Wat zijn de talen in Turkije? Turks (officieel),
Koerdisch, andere minderheidstalen. En de religies: moslim
99,8% (meestal soennieten), andere 0,2% (meestal christenen
en joden). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 30.9 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 75 jaar.
Waar wonen de mensen in Turkije? Hier: het dichtstbevolkte
gebied is te vinden rond de Bosporus in het noordwesten, waar
20% van de bevolking in Istanboel leeft; met uitzondering van
Ankara blijven stedelijke centra klein en verspreid door het
binnenland van Anatolië; er is een algemeen patroon van
perifere ontwikkeling, met name langs de kust van de Egeïsche
Zee in het westen, en de systemen van de Tigris en de rivier de
Eufraat in het zuidoosten van. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Turkije zijn: Istanboel, 14,164 miljoen; Ankara
(hoofdstad) 4,75 miljoen; Izmir 3,04 miljoen; Bursa 1.923
miljoen; Adana 1,83 miljoen; Gaziantep 1.528 miljoen (2015).

Overheid en economie van Turkije
De hoofdstad van Turkije is Ankara en het overheidstype

parlementaire republiek. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 81 provincies (meervoud,
enkelvoud - ili); Adana, Adiyaman, Afyonkarahisar, Agri,



Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydin,
Balikesir, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu,
Burdur, Bursa, Canakkale, Cankiri, Corum, Denizli, Diyarbakir,
Duzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep,
Giresun, Gumushane, Hakkari, Hatay, Igdir, Isparta, Istanboel,
Izmir (Smyrna), Kahramanmaras, Karabuk, Karaman, Kars,
Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kirikkale , Kirklareli, Kirsehir,
Kocaeli, Konya, Kutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin,
Mugla, Mus, Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya,
Samsun, Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat ,
Trabzon (Trebizond), Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat,
Zonguldak. Met betrekking tot de economie van Turkije zijn
belangrijke industriële producten textiel, voedselverwerking,
auto's, elektronica, mijnbouw (steenkool, chromaat, koper,
boor), staal, aardolie, bouw, timmerhout, pape. Belangrijke
landbouwproducten zijn Tabak, katoen, graan, olijven,
suikerbieten, hazelnoten, peulvruchten, citrusvruchten; vee. De
belangrijkste exportgoederen zijn kleding, levensmiddelen,
textiel, metaalfabricage, transportmiddelen en de belangrijkste
exportpartners zijn Duitsland 9.8 %, VK 8,2%, Irak 5,4%,
Italië 5,3%, VS 4,7%, Frankrijk 4,2% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines, chemicaliën, halffabrikaten,
brandstoffen, transportmiddelen en de belangrijkste
importpartners zijn China 12,8%, Duitsland 10,8%, Rusland
7,6%, VS 5,5%, Italië 5,2% (2016). Hoe rijk is Turkije en hoe
rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het
BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $26,500 (2017
schatting). Dit betekent dat de levensstandaard hier goed is.



Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 21.9% (2015 schatting).

Kaart van Turkije
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Turkmenistan

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Turkmenistan. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Turkmenistan.
Maar laten we beginnen met de vlag van Turkmenistan hier:
 

Turkmenistan - Overzicht:
Wat moet je weten over Turkmenistan? Laten we beginnen

met dit: Het huidige Turkmenistan beslaat een gebied dat al
eeuwenlang op het kruispunt van beschavingen ligt. Het gebied
werd geregeerd in de oudheid door verschillende Perzische
rijken, en werd veroverd door Alexander de Grote, islamitische

http://mapsguides.com/


legers, de Mongolen, Turkse krijgers en uiteindelijk de Russen.
In de middeleeuwen was Merv (gelegen in de huidige provincie
Mary) een van de grote steden van de islamitische wereld en
een belangrijke halte op de zijderoute. Aan het eind van de 19e
eeuw gehecht door Rusland, kwam Turkmenistan later
prominent voor in de anti-bolsjewistische beweging in Centraal-
Azië. In 1924 werd Turkmenistan een Sovjetrepubliek; het
bereikte onafhankelijkheid bij de ontbinding van de USSR in
1991. Uitgebreide koolwaterstof / aardgasreserves, die nog
volledig moeten worden geëxploiteerd, zijn begonnen het land
te transformeren. De regering van Turkmenistan is begonnen
met de uitbreiding van haar winnings- en leveringsprojecten en
heeft getracht haar gasuitvoerroutes buiten het
pijpleidingennetwerk van Rusland te diversifiëren. In 2010 zijn
nieuwe gasuitvoerpijpleidingen van start gegaan die Turkmeens
gas naar China en Noord-Iran vervoeren, waardoor het
Russische monopolie op de export van Turkmenese gassen
effectief werd beëindigd. In 2016 hebben Rusland en Iran hun
aankoop van gas uit Turkmenistan stopgezet waardoor China
de enige koper van Turkmeens gas was. President for Life
Saparmurat Nyyazow stierf in december 2006, en
Turkmenistan hield zijn eerste multi-kandidaat
presidentsverkiezingen in februari 2007. Gurbanguly
Berdimuhamedow, een vice-kabinetsvoorzitter onder Nyyazow,
verscheen als de nieuwe president van het land. Hij werd
herkozen in 2012 en opnieuw in 2017 met meer dan 97% van
de stemmen in beide gevallen, bij verkiezingen die algemeen als
ondemocratisch werden beschouwd.



Geografie van Turkmenistan

Waar op de wereld is Turkmenistan?
De locatie van dit land is Centraal Azië, grenzend aan de
Kaspische Zee, tussen Iran en Kazachstan. Het totale gebied
van Turkmenistan is 488,100 km2, waarvan 469,930 km2 land
is. Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van
het land beschrijven? Op deze manier: vlak-naar-golvende
zandwoestijn met duinen die oprijzen naar de bergen in het
zuiden; lage bergen langs de grens met Iran; grenst aan de
Kaspische Zee in het westen. Het laagste punt van
Turkmenistan is Vpadina Akchanaya -81 m (Sarygamysh Koli
is een meer in het noorden van Turkmenistan met een
waterniveau dat fluctueert boven en onder de hoogte van
Vpadina Akchanaya, het meer is maar -110 m lang), het
hoogste punt Gora Ayribaba 3.139 m. En het klimaat is
subtropische woestijn.

Inwoners van Turkmenistan
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Turkmenistan

wonen. Het nummer is: 5,351,277 (7/2017 schatting). Dit is dus
geen erg grote populatie. Wie woont hier? Turkmenen 85%,
Oezbeeks 5%, Russisch 4%, andere 6% (2003). Wat zijn de



talen in Turkmenistan? Turkmeens (officieel) 72%, Russisch
12%, Oezbeeks 9%, andere 7%. En de religies: moslims 89%,
Oosters-orthodox 9 %, onbekend 2%. Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 27.9 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 70.4 jaar. Waar wonen de mensen in
Turkmenistan? Hier: de meest dichtbevolkte gebieden zijn de
zuidelijke, oostelijke en noordoostelijke oases; ongeveer 50%
van de bevolking woont in en rond de hoofdstad van Ashgabat.
De belangrijkste stedelijke gebieden van Turkmenistan zijn:
Ashgabat (hoofdstad) 746.000 (2015).

Overheid en economie van Turkmenistan
De hoofdstad van Turkmenistan is Ashgabat (Ashkhabad)

en het overheidstype presidentiële republiek; autoritaire. Laten
we eens kijken naar de administratieve afdelingen - 5 provincies
(welayatlar, singular - welayat) en 1 onafhankelijke stad: Ahal
Welayaty (Anew), Ashgabat, Balkan Welayaty (Balkanabat),
Dasoguz Welayaty, Lebap Welayaty (Turkmenabat), Mary
Welayaty. Met betrekking tot de economie van Turkmenistan
zijn belangrijke industriële producten aardgas, olie,
aardolieproducten, textiel, voedselverwerking. Belangrijke
landbouwproducten zijn Katoen, graan, meloenen; vee. De
belangrijkste exportgoederen zijn gas, ruwe olie, petrochemie,
textiel, katoenvezel en de belangrijkste exportpartners zijn
China 70%, Turkije 5,3%, Italië 5,3%, Afghanistan 4,5%,
Rusland 4,1% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
machines en uitrusting, chemicaliën, voedingsmiddelen en de



belangrijkste importpartners zijn Turkije 26,4%, Rusland
10,5%, Japan 8,6%, Duitsland 8,2%, Zuid-Korea 7,8%, China
7,2%, Italië 5,2% (2016). Hoe rijk is Turkmenistan en hoe rijk
zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP
per hoofd van de bevolking (PPP): $18,700 (2017 schatting).
Dit is best goed. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 0.2% (2012 schatting).

Kaart van Turkmenistan
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Turks- en Caicoseilanden

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Turks- en Caicoseilanden. Inbegrepen zijn geselecteerde
statistieken, een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van
Turks- en Caicoseilanden. Maar laten we beginnen met de vlag
van Turks- en Caicoseilanden hier:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Turks- en Caicoseilanden - Overzicht:
Wat moet je weten over Turks- en Caicoseilanden? Laten

we beginnen met dit: De eilanden maakten deel uit van de
Jamaicaanse kolonie van het VK tot 1962, toen zij de status
van een afzonderlijke kroonkolonie op de onafhankelijkheid van
Jamaica op zich namen. De gouverneur van de Bahama's hield
toezicht van 1965 tot 1973. Met de onafhankelijkheid van de
Bahamaanse eilanden ontvingen de eilanden in 1973 een
afzonderlijke gouverneur. Hoewel de onafhankelijkheid werd
overeengekomen voor 1982, werd het beleid omgekeerd en de
eilanden blijven een Brits overzees gebied. Het eiland Grand
Turk heeft op 22 september 2017 uitgebreide schade
ondervonden van de orkaan Maria, met als gevolg verlies van
stroom en communicatie en schade aan woningen en bedrijven.

Geografie van Turks- en Caicoseilanden

Waar op de wereld is Turks- en
Caicoseilanden? De locatie van dit land is twee eilandgroepen in
de Noord-Atlantische Oceaan, ten zuidoosten van de
Bahama's, ten noorden van Haïti. Het totale gebied van Turks-
en Caicoseilanden is 948 km2, waarvan 948 km2 land is. Dus
dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land



beschrijven? Op deze manier: lage, vlakke kalksteen;
uitgestrekte moerassen en mangrove moerassen. Het laagste
punt van Turks- en Caicoseilanden is Caribische zee 0 m, het
hoogste punt Blue Hill op Providenciales en Flamingo Hill op
East Caicos 48 m. En het klimaat is tropisch; marine; gematigd
door passaatwinden; zonnig en relatief droog.

Inwoners van Turks- en Caicoseilanden
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Turks- en

Caicoseilanden wonen. Het nummer is: 52,570 (7/2017
schatting). Dus niet zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier?
zwart 87.6%, wit 7.9%, gemengd 2.5%, Oost-Indisch 1.3%,
overig 0.7% (2006). Wat zijn de talen in Turks- en
Caicoseilanden? Engels (officieel ). En de religies: Protestant
72,8% (Baptist 35,8%, Kerk van God 11,7%, Anglicaans
10%, Methodist 9,3%, Zevende dags Adventist 6%), Rooms-
katholiek 11,4%, Jehova's Getuigen 1,8%, andere 14%. Hoe
oud zijn de mensen gemiddeld? 33.3 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 80 jaar. Waar
wonen de mensen in Turks- en Caicoseilanden? Hier: acht van
de dertig eilanden zijn bewoond; het eiland Providenciales is het
meest bevolkt, maar het dichtstbevolkt is Grand Turk. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Turks- en Caicoseilanden
zijn: Grand TURK (hoofdstad) 5.000 (2014).

Overheid en economie van Turks- en Caicoseilanden
De hoofdstad van Turks- en Caicoseilanden is Grand Turk



(Cockburn Town) en het overheidstype parlementaire
democratie (House of Assembly); zelfbesturende overzeese
gebied van het Verenigd Koninkrijk. Laten we eens kijken naar
de administratieve afdelingen - geen (overzeese gebied van het
Verenigd Koninkrijk). Met betrekking tot de economie van
Turks- en Caicoseilanden zijn belangrijke industriële producten
toerisme, offshore financiële dienstverlening. Belangrijke
landbouwproducten zijn maïs, bonen, cassave (maniok,
tapioca), citrusvruchten; vissen. De belangrijkste
exportgoederen zijn kreeft, gedroogde en verse schelp,
schelpen en de belangrijkste exportpartners zijn dit is
onbekend. De belangrijkste importgoederen zijn voedsel en
dranken, tabak, kleding, fabrikanten, bouwmaterialen en de
belangrijkste importpartners zijn dit is onbekend. Hoe rijk is
Turks- en Caicoseilanden en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $29,100 (2007 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat
dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Turks- en Caicoseilanden
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Tuvalu

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Tuvalu. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Tuvalu. Maar
laten we beginnen met de vlag van Tuvalu hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Tuvalu - Overzicht:
Wat moet je weten over Tuvalu? Laten we beginnen met dit:

In 1974 zorgden etnische verschillen binnen de Britse kolonie
Gilbert en Ellice ervoor dat de Polynesiërs van de Ellice-
eilanden stemden voor afscheiding van de Micronesiërs van de
Gilbert-eilanden. Het volgende jaar werden de Ellice-eilanden
de afzonderlijke Britse kolonie Tuvalu. Onafhankelijkheid werd
verleend in 1978. In 2000 onderhandelde Tuvalu over een
contract dat zijn internetdomeinnaam ".tv" least voor $ 50
miljoen aan royalty's over een periode van 12 jaar. De
overeenkomst werd vervolgens opnieuw besproken, maar
details werden niet bekendgemaakt.

Geografie van Tuvalu

Waar op de wereld is Tuvalu? De
locatie van dit land is Oceanië, eilandengroep bestaande uit
negen koraalatollen in de Zuidelijke Stille Oceaan, ongeveer
halverwege van Hawaï tot Australië. Het totale gebied van
Tuvalu is 26 km2, waarvan 26 km2 land is. Dus dit is een vrij
klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: laaggelegen en smalle koraalatoliën. Het
laagste punt van Tuvalu is Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt
naamloze locatie 5 m. En het klimaat is tropisch; gematigd door



oostelijke passaatwinden (maart tot november); westenwinden
en zware regen (november tot maart).

Inwoners van Tuvalu
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Tuvalu wonen.

Het nummer is: 11,052 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Polynesische 96%,
Micronesische 4%. Wat zijn de talen in Tuvalu? Tuvaluan
(officieel), Engels (officieel), Samoaans, Kiribati (op het eiland
Nui). En de religies: Protestant 98,4% (Kerk van Tuvalu
(Congregationalist) 97%, Zevende-dags Adventiste 1,4%),
Baha 'I 1%, andere 0,6%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld?
25.7 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de
mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de
andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de
geboorte)? Dit: 66.9 jaar. Waar wonen de mensen in Tuvalu?
Hier: meer dan de helft van de bevolking woont op het atol van
Funafuti. De belangrijkste stedelijke gebieden van Tuvalu zijn:
Funafuti (kapitaal) 6.000 (2014).

Overheid en economie van Tuvalu
De hoofdstad van Tuvalu is Funafuti; opmerking - de

hoofdstad is een atol van ongeveer 29 eilandjes; administratieve
kantoren zijn in Vaiaku Village op Fongafale Eiland en het
overheidstype Parlementaire democratie (House of Assembly)
onder een constitutionele monarchie; een Commonwealth rijk.
Laten we eens kijken naar de administratieve afdelingen - 7
eilandraden en 1 gemeenteraad; Funafuti, Nanumaga,
Nanumea, Niutao, Nui, Nukufetau, Nukulaelae, Vaitupu. Met



betrekking tot de economie van Tuvalu zijn belangrijke
industriële producten vissen. Belangrijke landbouwproducten
zijn Kokosnoten; vissen. De belangrijkste exportgoederen zijn
kopra, vis en de belangrijkste exportpartners zijn Bosnië en
Herzegovina 24,8%, Singapore 18,8%, Nigeria 17,3%, Fiji
14,5%, VS 6% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
voedsel, dieren, minerale brandstoffen, machines, fabrikaten en
de belangrijkste importpartners zijn Singapore 51,3%, NZ
9,4%, Australië 8,6%, VS 6,8%, Japan 6,1%, Fiji 5,9%
(2016). Hoe rijk is Tuvalu en hoe rijk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $3,800 (2017 schatting). Dit is een zeer laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 26.3% (2010 schatting).

Kaart van Tuvalu
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Oeganda

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Oeganda. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Oeganda. Maar
laten we beginnen met de vlag van Oeganda hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Oeganda - Overzicht:
Wat moet je weten over Oeganda? Laten we beginnen met

dit: De koloniale grenzen die Groot-Brittannië heeft gecreëerd
om Uganda af te bakenen, groepeerden een breed scala van
etnische groepen met verschillende politieke systemen en
culturen. Deze verschillen bemoeilijkten de oprichting van een
werkende politieke gemeenschap nadat de onafhankelijkheid in
1962 was bereikt. Het dictatoriale regime van Idi AMIN
(1971-1979) was verantwoordelijk voor de dood van
ongeveer 300.000 tegenstanders; guerrillaoorlog en
mensenrechtenschendingen onder Milton Obote (1980-85)
eisten op zijn minst nog eens 100.000 levens. De regel van
Yoweri Museveni sinds 1986 heeft gezorgd voor relatieve
stabiliteit en economische groei in Oeganda. Een constitutioneel
referendum annuleerde in 2005 een 19-jarig verbod op
meerpartijenpolitiek. In december 2017 keurde het parlement
de verwijdering van de leeftijdsgrenzen voor presidenten goed.

Geografie van Oeganda

Waar op de wereld is Oeganda? De



locatie van dit land is Oost-Centraal Afrika, ten westen van
Kenia, ten oosten van de Democratische Republiek Congo. Het
totale gebied van Oeganda is 241,038 km2, waarvan 197,100
km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: overwegend
plateau met rand van bergen. Het laagste punt van Oeganda is
Albert Nijl 614 m, het hoogste punt Margherita Piek op Mount
Stanley 5.110 m. En het klimaat is tropisch; over het algemeen
regenachtig met twee droge seizoenen (december tot februari,
juni tot augustus); halfbewolkt noordoosten.

Inwoners van Oeganda
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Oeganda

wonen. Het nummer is: 39,570,125. Er wonen dus vrij veel
mensen hier. Wie woont hier? Baganda 16,5%, Banyankole
9,6%, Basoga 8,8%, Bakiga 7,1%, Iteso 7%, Langi 6,3%,
Bagisu 4,9%, Acholi 4,4%, Lugbara 3,3%, andere 32,1%
(2014 est.). Wat zijn de talen in Oeganda? Engels (officiële
nationale taal, onderwezen op basisscholen, gebruikt in
rechtbanken en door de meeste kranten en sommige radio-
uitzendingen), Ganda of Luganda (het meest gebruikt in de
Niger-Congo talen, bij voorkeur voor publicaties in de eigen
taal in de hoofdstad en kan op school worden onderwezen),
andere Niger-Congo talen, Nilo-Sahara talen, Swahili,
Arabische. En de religies: protestant 45.1% (Anglicaanse
32.0%, Pinkstergemeente / Born Again / Evangelical 11.1%,
Seventh Day Adventist 1.7%, Baptist .3%), Rooms-katholieke
39.3%, Muslim 13.7 %, andere 1,6%, geen 0,2% (2014 est.).



Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 15.8 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 55.9 jaar. Waar
wonen de mensen in Oeganda? Hier: bevolkingsdichtheid is
relatief hoog in vergelijking met andere Afrikaanse landen; het
grootste deel van de bevolking is geconcentreerd in het centrale
en zuidelijke deel van het land, met name langs de oevers van
het Victoriameer en het Albertmeer; het noordoosten is het
minst bevolkt. De belangrijkste stedelijke gebieden van
Oeganda zijn: Kampala (hoofdstad) 1.936 miljoen (2015).

Overheid en economie van Oeganda
De hoofdstad van Oeganda is Kampala en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 121 districten en 1
hoofdstad; Abim, Adjumani, Agago, Alebtong, Amolat,
Amudat, Amuria, Amuru, Apac, Arua, Budaka, Bududa,
Bugiri, Buhweju, Buikwe, Bukedea, Bukomansimbi, Bukwa,
Bulambuli, Buliisa, Bundibugyo, Bunyangabu, Bushenyi, Busia,
Butaleja, Butambala, Butebo, Buvuma, Buyende, Dokolo,
Gomba, Gulu, Hoima, Ibanda, Iganga, Isingiro, Jinja, Kaabong,
Kabale, Kabarole, Kaberamaido, Kagadi, Kakumiro,
Kalangala, Kaliro, Kalungu, Kampala, Kamuli, Kamwenge,
Kanungu, Kapchorwa, Kasese, Katakwi, Kayunga, Kibaale,
Kiboga, Kibuku, Kiruhura, Kiryandongo, Kisoro, Kitgum,
Koboko, Kole, Kotido, Kumi, Kween, Kyankwanzi,
Kyegegwa, Kyenjojo, Kyotera, Lamwo, Lira, Luuka, Luwero,
Lwengo, Lyantonde, Manafwa, Maracha, Masaka, Masindi,



Mayuge, Mbale, Mbarara, Mitooma, Mityana, Moroto, Moyo,
Mpigi, Mubende, Mukono, Nakapiripirit, Nakaseke,
Nakasongola, Namayingo,. Met betrekking tot de economie
van Oeganda zijn belangrijke industriële producten
suikerverwerking, brouwen, tabak, katoenen textiel; cement,
staalproductie. Belangrijke landbouwproducten zijn Koffie,
thee, katoen, tabak, cassave (maniok, tapioca), aardappelen,
maïs, gierst, peulvruchten snijbloemen; rundvlees, geitenvlees,
melk, pluimvee en vis,. De belangrijkste exportgoederen zijn
koffie, vis en visproducten, thee, katoen, bloemen,
tuinbouwproducten; goud en de belangrijkste exportpartners
zijn Kenia 20,9%, VAE 11,2%, Rwanda 9,5%, Democratische
Republiek Congo 8,9%, Italië 4,5% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn kapitaalgoederen, voertuigen, aardolie,
medische benodigdheden; granen en de belangrijkste
importpartners zijn China 17,9%, India 17,2%, UAE 9,5%,
Kenia 9,2%, Japan 5,2%, Zuid-Afrika 4,5%, Saoedi-Arabië
4,4% (2016). Hoe rijk is Oeganda en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $2,400 (2017 schatting). Dit is een zeer laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 19.7% (2013 schatting).

Kaart van Oeganda
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Oekraïne

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Oekraïne. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Oekraïne. Maar
laten we beginnen met de vlag van Oekraïne hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Oekraïne - Overzicht:
Wat moet je weten over Oekraïne? Laten we beginnen met

dit: Oekraïne was het centrum van de eerste Oost-Slavische
staat, Kyivan Rus, die in de 10e en 11e eeuw de grootste en
machtigste staat van Europa was. Verzwakt door interne ruzies
en Mongoolse invasies werd Kyivan Rus opgenomen in het
Groothertogdom Litouwen en uiteindelijk in het Pools-Litouwse
Gemenebest. De culturele en religieuze nalatenschap van
Kyivan Rus legde de basis voor het Oekraïense nationalisme
door de daaropvolgende eeuwen. Een nieuwe Oekraïense
staat, de Kozakken Hetmanate, werd opgericht in het midden
van de 17e eeuw na een opstand tegen de Polen. Ondanks
voortdurende druk op de Moskovieten slaagde het Hetmanate
erin om ruim 100 jaar autonoom te blijven. Tijdens het laatste
deel van de 18e eeuw werd het meeste Oekraïense
etnografische gebied geabsorbeerd door het Russische rijk. Na
de ineenstorting van het tsaristische Rusland in 1917, Oekraïne
bereikte een kortstondige periode van onafhankelijkheid (1917-
2020), maar werd heroverd en onderging een brute Sovjetregel
die twee gedwongen hongersnoden (1921-22 en 1932-33)
vormde, waarbij meer dan 8 miljoen mensen stierven. In de
Tweede Wereldoorlog waren Duitse en Sovjetlegers
verantwoordelijk voor 7 tot 8 miljoen doden. Hoewel Oekraïne
in 1991 onafhankelijk werd van de ontbinding van de
Sovjetunie, bleven democratie en welvaart ongrijpbaar, omdat



de erfenis van staatscontrole en endemische corruptie de
pogingen tot economische hervorming, privatisering en
burgerlijke vrijheden tot stilstand brachten. Een vreedzaam
massaprotest, in de laatste maanden van 2004 de "Oranje
Revolutie" genoemd, dwong de autoriteiten een vervalste
presidentsverkiezing ongedaan te maken en een nieuwe
internationaal gecontroleerde stem toe te staan die een
reformistische lei onder Viktor Joesjtsjenko aan de macht
bracht. Daaropvolgende interne ruzies in het Joesjtsjenko-kamp
lieten zijn rivaal Viktor Janoekovitsj een comeback maken in
parlementsverkiezingen (Rada), werden premier in augustus
2006 en werden in februari 2010 tot president verkozen. In
oktober 2012 hield Oekraïne Rada-verkiezingen, wijd
bekritiseerd door Westerse waarnemers als gebrekkig door het
gebruik van overheidsmiddelen om regeringspartij kandidaten te
bevoordelen, interferentie met toegang tot de media, en
intimidatie van kandidaten van de oppositie. President
Yanukovych's terugblik op een handels- en
samenwerkingsovereenkomst met de EU in november 2013 -
ten gunste van nauwere economische banden met Rusland - en
het daaropvolgende gebruik van geweld tegen studenten,
activisten uit het maatschappelijk middenveld en andere burgers
die vóór de overeenkomst waren, leidde tot een drievoudige
samenwerking. maand protest bezetting van het centrale plein
van Kiev. De overheid' Het gebruik van geweld om het
protestkamp in februari 2014 te verbreken leidde tot all out
pitched battles, tientallen doden, internationale veroordeling en
het abrupte vertrek van de president naar Rusland. Door



nieuwe verkiezingen in het voorjaar kon pro-West-president
Petro Poroshenko op 7 juni 2014 zijn functie uitoefenen. Kort
na het vertrek van Janoekovitsj eind februari 2014, gaf de
Russische president Poetin opdracht aan de invasie van het
Krim-schiereiland in Oekraïne dat beweerde dat de etnische
Russen die daar woonden, beschermd moesten worden. Twee
weken later werd een "referendum" gehouden over de integratie
van de Krim in de Russische Federatie. Het "referendum" werd
door de Oekraïense regering, de EU, de VS en de Algemene
Vergadering van de VN (AVVN) onwettig verklaard. Als
reactie op de gesuggereerde annexatie van de Krim door
Rusland 100 VN-leden namen resolutie 68/262 van de AVVN
over, verwerpen het "referendum" als ongegrond en ongeldig en
bevestigen de soevereiniteit, politieke onafhankelijkheid,
eenheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Rusland blijft
ook de zogenaamde separatisten leveren in twee van de
oostelijke provincies van Oekraïne met mankracht, financiering
en materieel, resulterend in een gewapend conflict met de
Oekraïense regering. Vertegenwoordigers van Oekraïne,
Rusland en de niet-erkende separatistische republieken
ondertekenden in september 2014 het protocol en het
memorandum van Minsk om het conflict te beëindigen. Deze
overeenkomst kon de gevechten echter niet stoppen. In een
hernieuwde poging om de lopende confrontaties te verlichten,
onderhandelden leiders van Oekraïne, Rusland, Frankrijk en
Duitsland in februari 2015 een vervolgpakket maatregelen om
de Minsk-overeenkomsten ten uitvoer te leggen.
Vertegenwoordigers van Oekraïne, Rusland, en de Organisatie



voor Veiligheid en Samenwerking in Europa komen ook
regelmatig bijeen om de uitvoering van de vredesovereenkomst
te vergemakkelijken. Meer dan 33.000 burgers zijn gedood of
gewond geraakt tijdens de gevechten als gevolg van Russische
agressie in Oost-Oekraïne.

Geografie van Oekraïne

Waar op de wereld is Oekraïne? De
locatie van dit land is Oost-Europa, grenzend aan de Zwarte
Zee, tussen Polen, Roemenië en Moldavië in het westen en
Rusland in het oosten. Het totale gebied van Oekraïne is
603,550 km2, waarvan 579,330 km2 land is. Dus dit is een vrij
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: meestal vruchtbare vlaktes (steppes) en
plateaus, met bergen alleen te vinden in het westen (de
Karpaten) of in het uiterste zuiden van het schiereiland Krim.
Het laagste punt van Oekraïne is Zwarte Zee 0 m, het hoogste
punt Hora Hoverla 2.061 m. En het klimaat is gematigd
continentaal; Middellandse Zee alleen aan de zuidkust van de
Krim; neerslag onevenredig verdeeld, hoogste in west en noord,
minder in oost en zuidoost; de winters variëren van koel langs
de Zwarte Zee tot koud verder landinwaarts; warme zomers



over het grootste deel van het land, heet in het zuiden,.

Inwoners van Oekraïne
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Oekraïne

wonen. Het nummer is: 44,033,874 (7/2017 schatting). Er
wonen dus vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Oekraïense
77,8%, Russische 17,3%, Wit-Russische 0,6%, Moldavische
0,5%, Krimtatar 0,5% , Bulgaarse 0.4%, Hongaarse 0.3%,
Roemeense 0.3%, Poolse 0.3%, Joodse 0.2%, andere 1.8%
(2001 est.). Wat zijn de talen in Oekraïne? Oekraïense
(officiële) 67.5%, Russische (regionale taal) 29.6%, ther (omvat
kleine Krim-Tataars -, Moldavisch / Roemeens- en
Hongaarssprekende minderheden) 2,9% (2001 est.). En de
religies: Orthodox (inclusief Ukrainian Autocephalous Orthodox
(UAOC), Ukrainian Orthodox - Kyiv Patriarchate (UOC-KP),
Ukrainian Orthodox - Moscow Patriarchate (UOC-MP)),
Ukrainian Greek Catholic, Roman Catholic, Protestants,
Muslim, Jewish. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 40.6 jaar.
We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus
de helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is
jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit:
72.1 jaar. Waar wonen de mensen in Oekraïne? Hier: Dichtste
nederzetting in de oostelijke (Donbas) en westelijke regio's;
opmerkelijke concentraties in en rond de grote stedelijke
gebieden van Kiev, Kharkiv, Donets'k, Dnipropetrovsk en
Odesa. De belangrijkste stedelijke gebieden van Oekraïne zijn:
KYIV (kapitaal) 2,942 miljoen; Kharkiv 1,441 miljoen; Odesa
1,01 miljoen; Dnipropetrovsk 957.000; Donetsk 934.000;



Zaporizhzhya 753.000 (2015).
Overheid en economie van Oekraïne
De hoofdstad van Oekraïne is Kiev (Kiev) en het

overheidstype semi-presidentiële republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 24 provincies
(oblasti, enkelvoud - oblast '), 1 autonome republiek
(avtonomna respublika), en 2 gemeenten (mista, singular -
misto) met oblaststatus; Cherkasy, Chernihiv, Chernivtsi, de
Krim of Avtonomna Respublika Krym (Simferopol '),
Dnipropetrovs'k (Dnipro), Donets'k, Ivano-Frankivs'k,
Kharkiv, Kherson, Khmel'nyts'kyy, Kirovohrad
(Kropyvnyts'kyy), Kyiv, Kyiv, Luhans'k, L'viv, Mykolayiv,
Odesa, Poltava, Rivne, Sevastopol ', Sumy, Ternopil',
Vinnytsya, Volyn '(Luts'k), Zakarpattya (Uzhhorod),
Zaporizhzhya, Zhytomy. Met betrekking tot de economie van
Oekraïne zijn belangrijke industriële producten melkkolen,
elektrische stroom, ferro en non-ferrometalen, machines en
transportmiddelen, chemicaliën, voedselverwerking. Belangrijke
landbouwproducten zijn graan, suikerbieten, zonnebloempitten,
groenten; rundvlees,. De belangrijkste exportgoederen zijn ferro
en non-ferro metalen, brandstof en aardolieproducten,
chemicaliën, machines en transportmaterieel, levensmiddelen en
de belangrijkste exportpartners zijn Rusland 9.9% , Egypte
6,2%, Polen 6,1%, Turkije 5,7%, Italië 5,3%, India 5,2%,
China 5,1% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
energie, machines en uitrusting, chemicaliën en de belangrijkste
importpartners zijn Rusland 13,1%, China 12%, Duitsland
11%, Wit-Rusland 7,1%, Polen 6,9%, VS 4,3% (2016). Hoe



rijk is Oekraïne en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $8,700 (2017 schatting). Dit is een vrij laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 24.1% (2010 schatting).

Kaart van Oekraïne
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Verenigde Arabische Emiraten

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Verenigde Arabische Emiraten. Inbegrepen zijn geselecteerde
statistieken, een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van
Verenigde Arabische Emiraten. Maar laten we beginnen met de
vlag van Verenigde Arabische Emiraten hier:
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Verenigde Arabische Emiraten - Overzicht:
Wat moet je weten over Verenigde Arabische Emiraten?

Laten we beginnen met dit: De Trucial Staten van de kust van
de Perzische Golf verleenden de Britse controle over hun
defensie en buitenlandse aangelegenheden in 19e-eeuwse
verdragen. In 1971 fuseerden zes van deze staten - Abu Dhabi,
'Ajman, Al Fujayrah, Ash Shariqah, Dubayy en Umm al
Qaywayn - tot de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Ze
werden in 1972 vergezeld door Ra's al Khaymah. Het BBP per
hoofd van de bevolking van de VAE komt op hetzelfde niveau
als dat van de belangrijkste West-Europese landen. Al meer
dan drie decennia dreef olie en wereldwijde financiering de
economie van de VAE. Echter, in 2008-09 kwamen de
samenvloeiing van dalende olieprijzen, instortende
vastgoedprijzen en de internationale bankcrisis vooral bij de
VAE. De VAE vermeed in wezen de "Arabische Lente" onrust
die elders in het Midden-Oosten in 2010-11 werd
waargenomen en in een poging potentiële onrust af te remmen,
kondigde de regering een meerjarige, $ 1 aan. 6 miljard
investeringsplan voor infrastructuur voor de armere noordelijke
emiraten en agressief voorstanders van politieke hervormingen.
De VAE heeft de afgelopen jaren een cruciale rol gespeeld in
regionale aangelegenheden. Naast het doneren van miljarden
dollars aan economische hulp om Egypte te helpen stabiliseren,
is de VAE lid van een door de VS geleide wereldwijde coalitie



om de Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL) te verslaan
en een coalitiepartner in een door Saudi geleide militair
campagne om de regering van Jemen te herstellen.

Geografie van Verenigde Arabische Emiraten

Waar op de wereld is Verenigde
Arabische Emiraten? De locatie van dit land is Midden-Oosten,
grenzend aan de Golf van Oman en de Perzische Golf, tussen
Oman en Saoedi-Arabië. Het totale gebied van Verenigde
Arabische Emiraten is 83,600 km2, waarvan 83,600 km2 land
is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het terrein van het
land beschrijven? Op deze manier: vlak, kale kustvlakte
samenvloeiend in glooiende zandduinen van uitgestrekte
woestijn; bergen in het oosten. Het laagste punt van Verenigde
Arabische Emiraten is Perzische Golf 0 m, het hoogste punt
Jabal Yibir 1.527 m. En het klimaat is woestijn; koeler in de
oostelijke bergen.

Inwoners van Verenigde Arabische Emiraten
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Verenigde

Arabische Emiraten wonen. Het nummer is: 6,072,475 (7/2017
schatting). Dit is dus geen erg grote populatie. Wie woont hier?
Emirati 11.6%, Zuid-Aziatische 59.4% (inclusief Indiase



38.2%, Bangladeshi 9.5%, Pakistaanse 9.4% , andere 2,3%),
Egyptische 10,2%, Filipijnse 6,1%, andere 12,8% (2015 est.).
Wat zijn de talen in Verenigde Arabische Emiraten? Arabisch
(officieel), Perzisch, Engels, Hindi, Urdu. En de religies: moslim
(officieel) 76%, christen 9%, andere (voornamelijk hindoeïstisch
en boeddhistisch, minder dan 5% van de bevolking bestaat uit
parsi, baha'i, druzen, sikh, ahmadi , Ismaili, Dawoodi Bohra
Muslim, en Joods) 15%. Hoe oud zijn de mensen gemiddeld?
30.3 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de
mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan deze, de
andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting (bij de
geboorte)? Dit: 77.7 jaar. Waar wonen de mensen in Verenigde
Arabische Emiraten? Hier: Bevolking is sterk geconcentreerd in
het noordoosten op het schiereiland Musandam; de drie
grootste emiraten - Abu Dhabi, Dubai en Sharjah - zijn de
thuisbasis van bijna 85% van de bevolking. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Verenigde Arabische Emiraten zijn:
Dubai 2.415 miljoen; Sharjah 1.279 miljoen; ABU Dhabi
(hoofdstad) 1,145 miljoen (2015).

Overheid en economie van Verenigde Arabische
Emiraten

De hoofdstad van Verenigde Arabische Emiraten is Abu
Dhabi en het overheidstype federatie van monarchieën. Laten
we eens kijken naar de administratieve afdelingen - 7 emiraten
(imarat, enkelvoud - imarah); Abu Zaby (Abu Dhabi), 'Ajman,
Al Fujayrah, Ash Shariqah (Sharjah), Dubayy (Dubai), Ra's al
Khaymah, Umm al Qaywayn. Met betrekking tot de economie
van Verenigde Arabische Emiraten zijn belangrijke industriële



producten en petrochemicaliën; vissen, aluminium, cement,
kunstmest, commerciële scheepsreparatie, bouwmaterialen,
handwerk, textiel. Belangrijke landbouwproducten zijn datums,
groenten, watermeloenen; gevogelte, eieren, zuivelproducten;
visolie. De belangrijkste exportgoederen zijn ruwe olie 45%,
aardgas, wederuitvoer, gedroogde vis, dadels (2012 est.) en de
belangrijkste exportpartners zijn India 9,9%, Iran 8,9 %, Japan
8,8%, Zwitserland 8,5%, Oman 5,4%, China 5,1% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines en
transportmiddelen, chemicaliën, voedsel en de belangrijkste
importpartners zijn China 7,4%, US 6,9%, India 6,8%,
Duitsland 4,4% (2016). Hoe rijk is Verenigde Arabische
Emiraten en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$68,200 (2017 schatting). Dit betekent dat de mensen hier
gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 19.5% (2003 schatting).

Kaart van Verenigde Arabische Emiraten
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen
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MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Groot-Brittannië

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Groot-Brittannië. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Groot-Brittannië.
Maar laten we beginnen met de vlag van Groot-Brittannië hier:
 

Groot-Brittannië - Overzicht:
Wat moet je weten over Groot-Brittannië? Laten we

beginnen met dit: Het Verenigd Koninkrijk heeft van oudsher
een leidende rol gespeeld bij het ontwikkelen van de
parlementaire democratie en bij het bevorderen van literatuur en
wetenschap. Op zijn hoogtepunt in de 19e eeuw strekte het
Britse rijk zich uit over een vierde van het aardoppervlak. De
eerste helft van de 20e eeuw zag de kracht van het VK ernstig

http://mapsguides.com/


uitgeput in twee wereldoorlogen en de terugtrekking van de
Ierse Republiek uit de unie. De tweede helft was getuige van de
ontmanteling van het keizerrijk en het Verenigd Koninkrijk om
zichzelf om te bouwen tot een moderne en welvarende
Europese natie. Als een van de vijf permanente leden van de
VN-Veiligheidsraad en stichtend lid van de NAVO en het
Gemenebest, streeft het VK naar een wereldwijde aanpak van
het buitenlands beleid. Het Schotse Parlement, de Nationale
Assemblee voor Wales en de Noord-Ierse Assemblage werden
in 1998 opgericht. Het Verenigd Koninkrijk is sinds zijn
toetreding in 1973 een actief lid van de EU, hoewel het ervoor
koos buiten de Economische en Monetaire Unie te blijven.
Mede gemotiveerd door frustratie bij een afgelegen
bureaucratie in Brussel en massale migratie naar het land,
hebben Britse burgers op 23 juni 2016 echter net gestemd om
de EU te verlaten. Het VK en de EU onderhandelen momenteel
over de voorwaarden voor de terugtrekking van het VK en
zullen een kader voor hun toekomstige relatie bespreken
voorafgaand aan het geplande vertrek uit het Verenigd
Koninkrijk op 29 maart 2019.

Geografie van Groot-Brittannië

Waar op de wereld is Groot-



Brittannië? De locatie van dit land is West-Europa, eilanden -
waaronder de noordelijke een-zesde van het eiland Ierland -
tussen de Noord-Atlantische Oceaan en de Noordzee;
noordwesten van Frankrijk. Het totale gebied van Groot-
Brittannië is 243,610 km2, waarvan 241,930 km2 land is. Dus
dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: meestal ruige heuvels en lage
bergen; niveau tot glooiende vlaktes in oost en zuidoosten. Het
laagste punt van Groot-Brittannië is De Fens -4 m, het hoogste
punt Ben Nevis 1.343 m. En het klimaat is gematigd;
gemodereerd door heersende zuidwestenwind over de Noord-
Atlantische stroom; meer dan de helft van de dagen zijn
bewolkt,.

Inwoners van Groot-Brittannië
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Groot-Brittannië

wonen. Het nummer is: 64,769,452 (7/2017 schatting). Er
wonen dus vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Wit 87,2%,
zwart / Afrikaans / Caraïbisch / zwart Brits 3%, Aziatisch /
Aziatisch Brits: Indiaas 2,3%, Aziatisch / Aziatisch Brits:
Pakistaans 1,9%, gemengd 2%, overig 3,7% (2011 est.). Wat
zijn de talen in Groot-Brittannië? Engels. En de religies: Christen
(inclusief anglicaans, rooms-katholiek, presbyteriaans,
methodistisch) 59,5%, moslim 4,4%, hindoe 1,3%, andere 2%,
niet-gespecificeerd 7,2%, geen 25,7% (2011 est.). Hoe oud
zijn de mensen gemiddeld? 40.5 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is



hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 80.8 jaar. Waar
wonen de mensen in Groot-Brittannië? Hier: de kern van de
bevolking ligt in en rond Londen, met significante clusters in het
midden van Groot-Brittannië rond Manchester en Liverpool, in
de Schotse laaglanden tussen Endinburgh en Glasgow, Zuid-
Wales in en rond Cardiff, en het verre oosten van Noord-
Ierland met als centrum Belfast City. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Groot-Brittannië zijn: (hoofdstad ) 10,313
miljoen; Manchester 2,646 miljoen; Birmingham 2,515 miljoen;
Glasgow 1,223 miljoen; Southampton / Portsmouth 882.000;
Liverpool 870.000 (2015).

Overheid en economie van Groot-Brittannië
De hoofdstad van Groot-Brittannië is Londen en het

overheidstype parlementaire constitutionele monarchie; a
Commonwealth realm. Laten we eens kijken naar de
administratieve afdelingen - 27 tweelig provincies, 32 Londense
gemeenten en 1 City of London of Greater London, 36
grootstedelijke districten, 56 unitaire autoriteiten (inclusief 4
single-tier counties). Met betrekking tot de economie van
Groot-Brittannië zijn belangrijke industriële producten
gereedschapswerktuigen, elektrische apparatuur, automatisering
apparatuur, spoorwegmaterieel, scheepsbouw, vliegtuigen,
motorvoertuigen en onderdelen, elektronica en communicatie-
apparatuur, metalen, chemicaliën, kolen, aardolie, papier en
papier producten, voedselverwerking, textiel, kleding, andere
consumentenproducten goederen. Belangrijke
landbouwproducten zijn granen, oliehoudende zaden,
aardappelen, groenten; runderen, schapen, pluimvee; vis. De



belangrijkste exportgoederen zijn gefabriceerde goederen,
brandstoffen, chemicaliën; voedingsmiddelen, dranken, tabak en
de belangrijkste exportpartners zijn VS 14,8%, Duitsland
10,7%, Frankrijk 6,4%, Nederland 6,2%, Ierland 5,6%,
Zwitserland 4,6%, China 4,4% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn geproduceerde goederen, machines,
brandstoffen; voedingsmiddelen en de belangrijkste
importpartners zijn Duitsland 13,6%, VS 9,3%, China 9,2%,
Nederland 7,4%, Frankrijk 5,2%, België 4,9%, Zwitserland
4,5% (2016). Hoe rijk is Groot-Brittannië en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $43,600 (2017 schatting). Dit
betekent dat de mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
15% (2013 schatting).

Kaart van Groot-Brittannië
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Verenigde Staten

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Verenigde Staten. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken,
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een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Verenigde
Staten. Maar laten we beginnen met de vlag van Verenigde
Staten hier:
 

Verenigde Staten - Overzicht:
Wat moet je weten over Verenigde Staten? Laten we

beginnen met dit: Britse Amerikaanse koloniën braken met het
moederland in 1776 en werden erkend als de nieuwe natie van
de Verenigde Staten van Amerika naar aanleiding van het
Verdrag van Parijs in 1783. Tijdens de 19e en 20e eeuw
werden 37 nieuwe staten toegevoegd aan de oorspronkelijke
13 als de natie verspreid over het Noord-Amerikaanse
continent en verwierf een aantal overzeese bezittingen. De twee
meest traumatische ervaringen in de geschiedenis van de natie
waren de burgeroorlog (1861-65), waarin een noordelijke unie
van staten een secessionistische confederatie van elf zuidelijke
slavenstaten en de grote depressie van de jaren dertig versloeg,
een economische neergang waarin ongeveer een kwart van de
beroepsbevolking is zijn baan kwijt. Gesteund door
overwinningen in Wereldoorlog I en II en het einde van de
Koude Oorlog in 1991, blijven de VS 's werelds machtigste
natiestaat. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog,

Geografie van Verenigde Staten



Waar op de wereld is Verenigde Staten?
De locatie van dit land is Noord-Amerika, grenzend aan zowel
de Noord-Atlantische Oceaan als de Noord-Pacifische
Oceaan, tussen Canada en Mexico. Het totale gebied van
Verenigde Staten is 9,833,517 km2, waarvan 9,147,593 km2

land is. Dit is een van de grootste landen ter wereld. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: uitgestrekte centrale vlakte, bergen in het westen,
heuvels en lage bergen in het oosten; ruige bergen en brede
riviervalleien in Alaska; ruige, vulkanische topografie in Hawaii.
Het laagste punt van Verenigde Staten is Death Valley -86 m
(laagste punt in Noord-Amerika), het hoogste punt Denali
(Mount McKinley) 6.190 m (hoogste punt in Noord-Amerika).
En het klimaat is overwegend gematigd, maar tropisch in Hawaï
en Florida, arctisch in Alaska, semi-aride in de grote vlaktes ten
westen van de rivier de Mississippi, en dor in het Grote Bekken
van het zuidwesten; lage wintertemperaturen in het noordwesten
worden in januari en februari af en toe verlicht door warme
Chinookwinden vanaf de oostelijke hellingen van de Rocky
Mountains.



Inwoners van Verenigde Staten
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Verenigde

Staten wonen. Het nummer is: 326,625,791 (7/2017 schatting).
Dus dit land is een van de meest bevolkte in de wereld. Wie
woont hier? Wit 72,4%, zwart 12,6%, Aziatisch 4,8%,
Amerindiaans en Alaska native 0,9%, native Hawaiian en
andere Pacific islander 0,2%, andere 6,2%, twee of meer races
2,9% (schatting van 2010). Wat zijn de talen in Verenigde
Staten? Engels 79%, Spaans 13%, andere Indo-Europees
3,7%, Aziatisch en Pacifisch eiland 3,4%, andere 1% (2015
est.). En de religies: Protestant 46,5%, Rooms-katholiek
20,8%, Joods 1,9%, Mormon 1,6%, andere christenen 0,9% ,
Moslim 0,9%, Jehova's getuige 0,8%, boeddhistische 0,7%,
hindoe 0,7%, andere 1,8%, niet-gelieerde 22,8%, weet niet /
weigerde 0,6% (2014 est.). Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 38.1 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 80 jaar. Waar wonen de mensen in
Verenigde Staten? Hier: grote stedelijke clusters zijn verspreid
over de oostelijke helft van de VS (met name het gebied van de
Grote Meren, noordoosten, oosten en zuidoosten) en de
westelijke deelstaten; bergachtige gebieden, voornamelijk de
Rocky Mountains en de Appalachian-keten, woestijnen in het
zuidwesten, de dichte boreale bossen in het uiterste noorden en
de centrale prairiestaten zijn minder dicht bevolkt; De bevolking
van Alaska concentreert zich langs de zuidelijke kust - met
bijzondere nadruk op de stad Anchorage - en Hawaii is



geconcentreerd op het eiland Oahu. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Verenigde Staten zijn: New York - Newark
18,593 miljoen; Los Angeles-Long Beach-Santa Ana 12,31
miljoen; Chicago 8.745 miljoen; Miami 5,817 miljoen; Dallas-
Fort Worth 5.703 miljoen; Washington, DC (hoofdstad) 4,955
miljoen (2015).

Overheid en economie van Verenigde Staten
De hoofdstad van Verenigde Staten is Washington, DC en

het overheidstype constitutionele federale republiek. Laten we
eens kijken naar de administratieve afdelingen - 50 staten en 1
district; Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Californië,
Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia,
Florida, Georgië, Hawaï, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas,
Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts,
Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana,
Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New
Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio,
Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South
Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah , Vermont,
Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming. Met
betrekking tot de economie van Verenigde Staten zijn
belangrijke industriële producten zeer gediversifieerd,
wereldleider, hoogtechnologische innovator, op een na grootste
industriële productie ter wereld; aardolie, staal,
motorvoertuigen, ruimtevaart, telecommunicatie, chemicaliën,
elektronica, voedselverwerking, consumptiegoederen,
timmerhout, mijnbouw. Belangrijke landbouwproducten zijn
Tarwe, maïs, andere granen, fruit, groenten, katoen; rundvlees,



varkensvlees, gevogelte, zuivelproducten; vis; bosproducten.
De belangrijkste exportgoederen zijn landbouwproducten
(sojabonen, fruit, maïs) 9,2%, industriële benodigdheden
(organische chemicaliën) 26,8 %, kapitaalgoederen (transistors,
vliegtuigen, auto-onderdelen, computers,
telecommunicatieapparatuur) 49,0%, consumptiegoederen
(auto's, medicijnen) 15,0% (2008 est.) en de belangrijkste
exportpartners zijn Canada 18,3%, Mexico 15,9%, China 8%,
Japan 4,4% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
landbouwproducten 4,9%, industriële goederen 32,9% (ruwe
olie 8,2%), kapitaalgoederen 30,4% (computers,
telecommunicatieapparatuur, motorvoertuigen,
kantoormachines, elektrische machines), consumptiegoederen
31,8% (auto's, kleding, medicijnen, meubels , speelgoed) (2008
est.) en de belangrijkste importpartners zijn China 21,1%,
Mexico 13,4%, Canada 12,7%, Japan 6%, Duitsland 5,2%
(2016). Hoe rijk is Verenigde Staten en hoe rijk zijn mensen in
dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van
de bevolking (PPP): $59,500 (2017 schatting). Dit betekent dat
de mensen hier gemiddeld rijk zijn. Laten we hieraan toevoegen
dat dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 15.1% (2010
schatting).

Kaart van Verenigde Staten
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Uruguay

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Uruguay. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Uruguay. Maar
laten we beginnen met de vlag van Uruguay hier:
 

Uruguay - Overzicht:
Wat moet je weten over Uruguay? Laten we beginnen met

dit: Montevideo, gesticht door de Spanjaarden in 1726 als
militair bolwerk, profiteerde al snel van zijn natuurlijke haven
om een belangrijk commercieel centrum te worden. Geclaimd
door Argentinië maar door Brazilië in 1821 geannexeerd,
verklaarde Uruguay vier jaar later zijn onafhankelijkheid en

http://mapsguides.com/


veroverde het zijn vrijheid in 1828 na een strijd van drie jaar.
De regeringen van president Jose Batlle in de vroege 20e eeuw
lanceerden wijdverspreide politieke, sociale en economische
hervormingen die een statistentraditie vormden. Een
gewelddadige marxistische stedelijke guerrillabeweging
genaamd de Tupamaros, gelanceerd in de late jaren zestig,
leidde ertoe dat de president van Uruguay in 1973 de controle
over de regering aan het leger overhandigde. Tegen het einde
van het jaar waren de rebellen verpletterd, maar het leger bleef
zijn greep op de regering. De burgerregering werd in 1985
hersteld. In 2004 de Frente Amplio Coalitie, links in het
midden, won nationale verkiezingen die in feite 170 jaar
politieke controle beëindigden die eerder werd gehouden door
de Colorado en nationale (Blanco) partijen. De politieke en
arbeidsomstandigheden van Uruguay behoren tot de meest vrije
op het continent.

Geografie van Uruguay

Waar op de wereld is Uruguay? De
locatie van dit land is Zuid-Zuid-Amerika, grenzend aan de
Zuid-Atlantische Oceaan, tussen Argentinië en Brazilië. Het
totale gebied van Uruguay is 176,215 km2, waarvan 175,015



km2 land is. Dit is dus geen groot land. Hoe kunnen we het
terrein van het land beschrijven? Op deze manier: meestal
glooiende vlaktes en lage heuvels; vruchtbare kust laagland. Het
laagste punt van Uruguay is Atlantische Oceaan 0 m, het
hoogste punt Cerro Catedral 514 m. En het klimaat is warm
gematigd; vriestemperaturen vrijwel onbekend,.

Inwoners van Uruguay
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Uruguay wonen.

Het nummer is: 3,360,148 (7/2017 schatting). Dit is dus geen
erg grote populatie. Wie woont hier? wit 88%, mestizo 8%,
zwart 4%, Amerindiaans (praktisch niet bestaand). Wat zijn de
talen in Uruguay? Spaans (officieel), Portunol, Brazilero
(Portugees-Spaanse mix aan de Braziliaanse grens). En de
religies: Rooms-katholiek 47,1%, niet-katholieke christenen
11,1%, niet-confessionele 23,2%, Joodse 0,3%, atheïst of
agnostische 17,2%, andere 1,1% (2006 est .). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 35 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat
dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder
dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 77.4 jaar. Waar
wonen de mensen in Uruguay? Hier: grootste deel van de
bevolking van het land woont in de zuidelijke helft van het land;
ongeveer 80% van de bevolking is stedelijk en woont in steden
of dorpen; bijna de helft van de bevolking woont in en rond de
hoofdstad Montevideo. De belangrijkste stedelijke gebieden
van Uruguay zijn: Montevideo (hoofdstad) 1,707 miljoen
(2015).



Overheid en economie van Uruguay
De hoofdstad van Uruguay is Montevideo en het

overheidstype presidentiële republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 19 departementen
(departamentos, singular - departamento); Artigas, Canelones,
Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja,
Maldonado, Montevideo, Paysandu, Rio Negro, Rivera,
Rocha, Salto, San Jose, Soriano, Tacuarembo, Treinta y Tres.
Met betrekking tot de economie van Uruguay zijn belangrijke
industriële producten wijnvoedselverwerking, elektrische
machines, transportmiddelen, aardolieproducten, textiel,
chemicaliën, dranken. Belangrijke landbouwproducten zijn
Cellulose, rundvlees, sojabonen, rijst, tarwe; zuivelproducten;
vis; hout, tabak,. De belangrijkste exportgoederen zijn
rundvlees, sojabonen, cellulose, rijst, tarwe, hout,
zuivelproducten, wol en de belangrijkste exportpartners zijn
Brazilië 16,4%, China 12,2%, VS 6,2%, Argentinië 5%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn geraffineerde olie,
ruwe olie, passagiers- en andere transportvoertuigen,
voertuigonderdelen, mobiele telefoons en de belangrijkste
importpartners zijn China 18,8%, Brazilië 17,9%, Argentinië
13,3%, US 6,9%, Duitsland 4,7% (2016). Hoe rijk is Uruguay
en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is
hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP): $22,400
(2017 schatting). Dit betekent dat de levensstandaard hier goed
is. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en



services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 9.7% (2015 schatting).

Kaart van Uruguay
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Oezbekistan

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Oezbekistan. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Oezbekistan.
Maar laten we beginnen met de vlag van Oezbekistan hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
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Oezbekistan - Overzicht:
Wat moet je weten over Oezbekistan? Laten we beginnen

met dit: Rusland veroverde het gebied van het huidige
Oezbekistan in de late 19e eeuw. Sterke weerstand tegen het
Rode Leger nadat de bolsjewistische revolutie uiteindelijk werd
onderdrukt en een socialistische republiek werd opgericht in
1924. Tijdens het Sovjettijdperk leidde de intensieve productie
van "wit goud" (katoen) en graan tot overmatig gebruik van
agrochemicaliën en de uitputting van watervoorzieningen, die het
land hebben aangetast en het Aralmeer en bepaalde rivieren half
droog. Onafhankelijk sinds 1991 na de ontbinding van de
USSR, heeft het land zijn afhankelijkheid van de
katoenmonocultuur verminderd door de landbouwproductie te
diversifiëren, zijn exportcapaciteit voor mineralen en aardolie te
ontwikkelen en zijn industriële basis te vergroten. De eerste
president van Oezbekistan, Islom Karimov, leidde 25 jaar lang
Oezbekistan tot zijn dood in september 2016. De politieke
overgang naar zijn opvolger, toenmalig premier Shavkat
Mirziyoyev, was vreedzaam, maar zette het constitutionele
proces buiten de deur waar de voorzitter van de senaat als
waarnemend president had gediend. Mirziyoyev, die in
december 2016 de presidentsverkiezingen won, heeft de
betrekkingen met de buurlanden van Oezbekistan verbeterd en
tal van economische en juridische hervormingen doorgevoerd.

Geografie van Oezbekistan



Waar op de wereld is Oezbekistan?
De locatie van dit land is Centraal-Azië, ten noorden van
Turkmenistan, ten zuiden van Kazachstan. Het totale gebied van
Oezbekistan is 447,400 km2, waarvan 425,400 km2 land is.
Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein van het
land beschrijven? Op deze manier: meest vlakke tot zandige
zandwoestijn met duinen; brede, vlak intens geïrrigeerde
rivierdalen langs loop van Amu Darya, Syr Darya (Sirdaryo) en
Zarafshon; Fergana-vallei in het oosten, omringd door
bergachtig Tadzjikistan en Kirgizië; krimpende Aralzee in west.
Het laagste punt van Oezbekistan is Sariqamish Kuli -12 m, het
hoogste punt Adelunga Toghi 4.301 m. En het klimaat is
voornamelijk woestijn op middelhoog niveau, lange, hete
zomers, milde winters; semi-aride graslanden in de.

Inwoners van Oezbekistan
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Oezbekistan

wonen. Het nummer is: 29,748,859 (7/2017 schatting). Er
wonen dus vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Oezbeeks
80%, Russisch 5,5%, Tadzjiek 5%, Kazachs 3%, Karakalpak
2,5%, Tataar 1,5%, andere 2,5 % (1996 est.). Wat zijn de talen
in Oezbekistan? Oezbeeks (officieel) 74,3%, Russisch 14,2%,



Tadzjiek 4,4%, andere 7,1%. En de religies: moslim 88%
(meestal soennieten), oosters-orthodox 9%, overig 3%. Hoe
oud zijn de mensen gemiddeld? 28.6 jaar. We moeten hieraan
toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de
mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is
hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 74 jaar. Waar
wonen de mensen in Oezbekistan? Hier: Meest van de
bevolking is geconcentreerd in de vruchtbare Fergana-vallei in
de meest oostelijke arm van het land; het zuiden heeft
aanzienlijke clusters van mensen, terwijl de centrale en
westelijke woestijnen dunbevolkt zijn. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Oezbekistan zijn: Tashkent (hoofdstad)
2.251 miljoen (2015).

Overheid en economie van Oezbekistan
De hoofdstad van Oezbekistan is Tasjkent (Toshkent) en

het overheidstype presidentiële republiek; zeer autoritair. Laten
we eens kijken naar de administratieve afdelingen - 12
provincies (viloyatlar, singular - viloyat), 1 autonome republiek
(avtonom respublikasi) en 1 stad (shahar); Andijon Viloyati,
Buxoro Viloyati, Farg'ona Viloyati, Jizzax Viloyati, Namangan
Viloyati, Navoiy Viloyati, Qashqadaryo Viloyati (Qarshi),
Qoraqalpog'iston Respublikasi [Karakalpakstan Republiek]
(Nukus), Samarqand Viloyati, Sirdaryo Viloyati (Guliston),
Surxondaryo Viloyati ( Termiz), Toshkent Shahri [Tasjkent-
stad], Toshkent Viloyati [provincie Tashkent], Xorazm Viloyati
(Urganch). Met betrekking tot de economie van Oezbekistan
zijn belangrijke industriële producten , voedselverwerking,
machinebouw, metallurgie, mijnbouw, koolwaterstofextractie,



chemicaliën. Belangrijke landbouwproducten zijn Katoen,
groenten, fruit, graan; veeteelt. De belangrijkste exportgoederen
zijn energieproducten, katoen, goud, minerale meststoffen, ferro
en non-ferro metalen, textiel, levensmiddelen, machines, auto's
en de belangrijkste exportpartners zijn Zwitserland 35,1%,
China 19,7%, Rusland 9,3%, Turkije 8,7%, Kazachstan 7,2%,
Bangladesh 5,4%, Afghanistan 4,9% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en uitrusting, voedingsmiddelen,
chemicaliën, ferro en non-ferro metalen en de belangrijkste
importpartners zijn China 22,2%, Rusland 18%, Zuid-Korea
10,5% , Kazachstan 10%, Turkije 5,8%, Duitsland 5,2%
(2016). Hoe rijk is Oezbekistan en hoe rijk zijn mensen in dit
land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de
bevolking (PPP): $7,000 (2017 schatting). Dit is een vrij laag
aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands
product per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend
met betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 14% (2016 schatting).

Kaart van Oezbekistan
 



We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Vanuatu

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Vanuatu. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Vanuatu. Maar
laten we beginnen met de vlag van Vanuatu hier:
 

Vanuatu - Overzicht:
Wat moet je weten over Vanuatu? Laten we beginnen met

dit: Meerdere golven kolonisatoren, die elk een eigen taal
spraken, migreerden naar de Nieuwe Hebriden in de millennia
voorafgaand aan Europese verkenning in de 18e eeuw. Dit
vestigingspatroon is de oorzaak van de complexe taaldiversiteit
die tot op de dag van vandaag op de archipel te vinden is. De
Britten en Fransen, die de Nieuwe Hebriden in de 19e eeuw

http://mapsguides.com/


vestigden, kwamen in 1906 een Anglo-Frans Condominium
overeen, dat de eilanden tot aan de onafhankelijkheid in 1980
bestuurde, toen de nieuwe naam Vanuatu werd aangenomen.

Geografie van Vanuatu

Waar op de wereld is Vanuatu? De
locatie van dit land is Oceanië, eilandengroep in de Stille
Zuidzee, ongeveer driekwart van de weg van Hawaï naar
Australië. Het totale gebied van Vanuatu is 12,189 km2,
waarvan 12,189 km2 land is. Dus dit is een vrij klein land. Hoe
kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: voornamelijk bergachtige eilanden van vulkanische
oorsprong; smalle kustvlaktes. Het laagste punt van Vanuatu is
Stille Oceaan 0 m, het hoogste punt Tabwemasana 1.877 m. En
het klimaat is tropisch; gematigd door zuidoost passaatwinden
van mei tot oktober; gematigde regenval van november tot april;
kan worden beïnvloed door cyclonen van december tot april,.

Inwoners van Vanuatu
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Vanuatu wonen.

Het nummer is: 282,814 (7/2017 schatting). Dus niet zoveel
mensen wonen hier. Wie woont hier? Ni-Vanuatu 97,6%, deel
Ni-Vanuatu 1,1%, andere 1,3% (2009 est.). Wat zijn de talen in
Vanuatu? lokale talen (meer dan 100) 63,2%, Bislama (officieel;
creools) 33,7%, Engels (officieel) 2%, Frans (officieel) 0,6%,



andere 0,5% (2009 est.). En de religies: Protestants 70%
(inclusief Presbyterian 27,9%, Anglicaans 15,1%, Zevende-
dags Adventisten 12,5%, Godsvergaderingen 4,7%, Kerk van
Christus 4,5%, Neil Thomas Bediening 3,1% en Apostolisch
2,2%), Rooms-katholiek 12,4%, gebruikelijke overtuigingen
3,7% (inclusief Jon Frum ladingscultus) , andere 12,6%, geen
1,1%, niet-gespecificeerd 0,2% (2009 est.). Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 22 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat
dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder
dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 73.7 jaar. Waar
wonen de mensen in Vanuatu? Hier: driekwart van de bevolking
woont op het platteland; de stedelijke bevolking leeft
hoofdzakelijk in twee steden, Port-Vila en Lugenville; drie
grootste eilanden - Espiritu Santo, Malakula en Efate -
ontvangen meer dan de helft van de bevolking. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Vanuatu zijn: PORT-VILA (hoofdstad)
53.000 (2014).

Overheid en economie van Vanuatu
De hoofdstad van Vanuatu is Port-Vila (op Efate) en het

overheidstype parlementaire republiek. Laten we eens kijken
naar de administratieve afdelingen - 6 provincies; Malampa,
Penama, Sanma, Shefa, Tafea, Torba. Met betrekking tot de
economie van Vanuatu zijn belangrijke industriële producten en
vis invriezen, houtverwerking, vleesconserven. Belangrijke
landbouwproducten zijn Copra, kokosnoten, cacao, koffie, taro
, yams, fruit, groenten; rundvlees; visvoer. De belangrijkste
exportgoederen zijn copra, rundvlees, cacao, hout, kava, koffie



en de belangrijkste exportpartners zijn Ecuador 18,4%,
Australië 13,8%, Venezuela 10,1%, VS 9,8%, Japan 8,2%,
VK 6,7%, Frankrijk 5,7 %, Hong Kong 5,2% (2016). De
belangrijkste importgoederen zijn machines en uitrusting,
voedingsmiddelen, brandstoffen en de belangrijkste
importpartners zijn Australië 27,8%, NZ 17,6%, China 10,5%,
Frankrijk 10%, Singapore 6,1%, Thailand 4,8% (2016). Hoe
rijk is Vanuatu en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $2,800 (2017 schatting). Dit is een zeer laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: onbekend%.

Kaart van Vanuatu
 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Venezuela

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Venezuela. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
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overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Venezuela. Maar
laten we beginnen met de vlag van Venezuela hier:
 

Venezuela - Overzicht:
Wat moet je weten over Venezuela? Laten we beginnen met

dit: Venezuela was een van de drie landen die ontstond na de
ineenstorting van Gran Colombia in 1830 (de andere waren
Ecuador en Nieuw Granada, dat Colombia werd). Gedurende
het grootste deel van de eerste helft van de 20e eeuw werd
Venezuela geregeerd door over het algemeen welwillende
militaire sterke mannen die de olie-industrie promootten en
enige sociale hervormingen mogelijk maakten. Democratisch
verkozen regeringen hebben sinds 1959 de scepter zwaaien.
Onder Hugo Chavez, president van 1999 tot 2013, en zijn met
de hand gekozen opvolger, president Nicolas Maduro, heeft de
uitvoerende macht steeds autoritairere controle uitgeoefend
over andere takken van de regering. Tegelijkertijd zijn de
democratische instellingen verslechterd, de vrijheid van
meningsuiting en de pers is beknot en de politieke polarisatie is
toegenomen. Het economische beleid van de regerende partij
heeft de staat uitgebreid ' s rol in de economie door
onteigeningen van grote ondernemingen, strikte valutawissel en
prijscontroles die de investeringen en productie van de
particuliere sector ontmoedigen, en een te grote afhankelijkheid
van onder andere de aardolie-industrie. De huidige zorgen
omvatten: schendingen van de mensenrechten, ongebreidelde



gewelddadige criminaliteit, hoge inflatie en wijdverspreide
tekorten aan basisconsumptiegoederen, medicijnen en medische
benodigdheden.

Geografie van Venezuela

Waar op de wereld is Venezuela? De
locatie van dit land is Noord-Zuid-Amerika, grenzend aan de
Caribische Zee en de Noord-Atlantische Oceaan, tussen
Colombia en Guyana. Het totale gebied van Venezuela is
912,050 km2, waarvan 882,050 km2 land is. Dus dit is een vrij
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: Andes en de laaglanden van Maracaibo in het
noordwesten; centrale vlaktes (llanos); Guyana hooglanden in
het zuidoosten. Het laagste punt van Venezuela is Caribische
zee 0 m, het hoogste punt Pico Bolivar 4.978 m. En het klimaat
is tropisch; warm, vochtig; meer gematigd in de hooglanden van
de.

Inwoners van Venezuela
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Venezuela

wonen. Het nummer is: 31,304,016 (7/2017 schatting). Er
wonen dus vrij veel mensen hier. Wie woont hier? Spaans,



Italiaans, Portugees, Arabisch, Duits, Afrikaans, inheemse
volkeren. Wat zijn de talen in Venezuela? Spaans (officieel),
talrijke inheemse dialecten. En de religies: nominaal Rooms-
katholiek 96%, Protestants 2%, andere 2%. Hoe oud zijn de
mensen gemiddeld? 28.3 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 76 jaar. Waar wonen
de mensen in Venezuela? Hier: grootste deel van de bevolking is
geconcentreerd in de noordelijke en westelijke hooglanden
langs een oostelijke uitloper aan de noordkant van de Andes,
een gebied dat de hoofdstad van Caracas. De belangrijkste
stedelijke gebieden van Venezuela zijn: Caracas (hoofdstad)
2.916 miljoen omvat; Maracaibo 2.196 miljoen; Valencia 1.734
miljoen; Maracay 1.166 miljoen; Barquisimeto 1.039 miljoen
(2015).

Overheid en economie van Venezuela
De hoofdstad van Venezuela is Caracas en het

overheidstype federale presidentiële republiek. Laten we eens
kijken naar de administratieve afdelingen - 23 staten (estados,
singular - estado), 1 hoofdstad (distrito capital), en 1 federale
afhankelijkheid (dependencia federale); Amazonas, Anzoategui,
Apure, Aragua, Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes, Delta
Amacuro, Dependencias Federales (Federale
afhankelijkheden), Distrito Capital (Capital District), Falcon,
Guarico, Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta,
Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia.
Met betrekking tot de economie van Venezuela zijn belangrijke



industriële producten landbouwproducten, vee, grondstoffen,
machines en uitrusting, transportmiddelen, bouwmaterialen,
medische apparatuur, farmaceutica, chemicaliën, ijzer- en
staalproducten, ruwe olie en aardolieproducten. Belangrijke
landbouwproducten zijn Maïs, sorghum, suikerriet, rijst,
bananen, groenten, koffie; rundvlees, varkensvlees, melk,
eieren; vis. De belangrijkste exportgoederen zijn aardolie en
aardolieproducten, bauxiet en aluminium , mineralen,
chemicaliën, landbouwproducten en de belangrijkste
exportpartners zijn VS 35,1%, India 17,2%, China 14,1%,
Nederlandse Antillen 8%, Singapore 5,3%, Cuba 4,1%
(2016). De belangrijkste importgoederen zijn
landbouwproducten, vee, grondstoffen, machines en uitrusting,
transportmiddelen, bouw materialen, medische apparatuur,
aardolieproducten, farmaceutica, chemicaliën, ijzer- en
staalproducten en de belangrijkste importpartners zijn VS
22,1%, China 14,3%, Brazilië 7,4%, Colombia 4,2% (2016).
Hoe rijk is Venezuela en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $12,400 (2017 schatting). Dit is best goed. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
19.7% (2015 schatting).

Kaart van Venezuela
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Vietnam

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Vietnam. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Vietnam. Maar
laten we beginnen met de vlag van Vietnam hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Vietnam - Overzicht:
Wat moet je weten over Vietnam? Laten we beginnen met

dit: De verovering van Vietnam door Frankrijk begon in 1858
en werd voltooid in 1884. Het werd een deel van Frans
Indochina in 1887. Vietnam verklaarde onafhankelijkheid na de
Tweede Wereldoorlog, maar Frankrijk bleef heersen tot aan zijn
nederlaag van 1954 door communistische troepen onder Ho
Chi MINH. Onder de Geneefse akkoorden van 1954 was
Vietnam verdeeld in het communistische noorden en het
anticommunistische zuiden. Amerikaanse economische en
militaire hulp aan Zuid-Vietnam groeide in de jaren zestig in een
poging om de regering te ondersteunen, maar de Amerikaanse
strijdkrachten werden teruggetrokken na een
wapenstilstandsakkoord in 1973. Twee jaar later
overrompelden Noord-Vietnamese troepen het zuiden om het
land opnieuw te verenigen onder communistisch regel. Ondanks
de terugkeer van de vrede heeft het land gedurende meer dan
een decennium weinig economische groei doorgemaakt
vanwege conservatief leiderschapsbeleid, de vervolging en
massale uittocht van individuen - veel van hen succesvolle Zuid-
Vietnamese handelaren - en groeiend internationaal isolement.
Sinds het Vietnamese "doi moi" -beleid (renovatie) in 1986 is
vastgesteld, hebben de Vietnamese autoriteiten toegezegd de
economische liberalisering te intensiveren en structurele
hervormingen door te voeren die nodig zijn om de economie te



moderniseren en meer concurrerende, door de export
aangedreven industrieën te produceren. De communistische
leiders houden strak toezicht op de politieke expressie, maar
hebben enkele bescheiden stappen getoond in de richting van
een betere bescherming van de mensenrechten. Het land
ondervindt nog steeds kleine protesten, de overgrote
meerderheid is verbonden met kwesties van landgebruik, roept
op tot meer politieke ruimte, of het gebrek aan billijke
mechanismen voor het oplossen van geschillen.

Geografie van Vietnam

Waar op de wereld is Vietnam? De
locatie van dit land is Zuidoost-Azië, grenzend aan de Golf van
Thailand, de Golf van Tonkin en de Zuid-Chinese Zee, evenals
China, Laos en Cambodja. Het totale gebied van Vietnam is
331,210 km2, waarvan 310,070 km2 land is. Dus dit is een vrij
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: lage, vlakke delta in het zuiden en noorden;
centrale hooglanden; heuvelachtig, bergachtig in het noorden en
noordwesten. Het laagste punt van Vietnam is Zuid-Chinese
Zee 0 m, het hoogste punt Fan Si Pan 3.144 m. En het klimaat
is tropisch in het zuiden; moesson in het noorden met warm,
regenseizoen (mei tot september) en warm, droog seizoen
(oktober tot maart).



Inwoners van Vietnam
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Vietnam wonen.

Het nummer is: 96,160,163 (7/2017 schatting). Dus dit land is
een van de meest bevolkte in de wereld. Wie woont hier? Kinh
(Viet) 85.7 %, Tay 1,9%, Thai 1,8%, Muong 1,5%, Khmer
1,5%, Mong 1,2%, Nung 1,1%, Hoa 1%, andere 4,3%. Wat
zijn de talen in Vietnam? Vietnamees (officieel), Engels (steeds
populairder als een tweede taal), sommige Fransen , Chinees en
Khmer, bergtalen (Mon-Khmer en Malayo-Polynesisch). En de
religies: Boeddhistisch 7,9%, katholiek 6,6%, Hoa Hao 1,7%,
Cao Dai 0,9%, protestant 0,9%, moslim 0,1%, geen 81,8%
(2009 est .). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 30.5 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 73.7
jaar. Waar wonen de mensen in Vietnam? Hier: hoewel het een
van de hoogste bevolkingsdichtheden ter wereld heeft, is de
bevolking niet gelijkmatig verspreid; clustering is het zwaarst
langs de Zuid-Chinese Zee en de Golf van Tonkin, met de
Mekong Delta (in het zuiden) en de Red River Valley (in het
noorden) met de grootste concentraties mensen. De
belangrijkste stedelijke gebieden van Vietnam zijn: Ho Chi Minh
City 7.298 miljoen; Hanoi (hoofdstad) 3,629 miljoen; Kan Tho
1,175 miljoen; Haiphong 1,075 miljoen; Da Nang 952.000;
Bien Hoa 834.000 (2015).

Overheid en economie van Vietnam
De hoofdstad van Vietnam is Hanoi (Ha Noi) en het



overheidstype communistische staat. Laten we eens kijken naar
de administratieve afdelingen - 58 provincies (tinh, enkelvoud
en meervoud) en 5 gemeenten (thanh pho, enkelvoud en
meervoud). Met betrekking tot de economie van Vietnam zijn
belangrijke industriële producten voedselverwerking, kleding,
schoenen, machinebouw; mijnbouw, kolen, staal; cement,
kunstmest, glas, banden, olie, mobiele telefoons. Belangrijke
landbouwproducten zijn Rijst, koffie, rubber, thee, peper,
sojabonen, cashewnoten, suikerriet, pinda's, bananen;
varkensvlees; gevogelte; zeevruchten. De belangrijkste
exportgoederen zijn kleding, schoenen, elektronica, vis, ruwe
olie, rijst, koffie, houten producten, machines en de
belangrijkste exportpartners zijn VS 20,2%, China 14,2%,
Japan 8,2% , Zuid-Korea 6,2% (2016). De belangrijkste
importgoederen zijn machines en uitrusting, aardolieproducten,
staalproducten, grondstoffen voor de kleding- en
schoenenindustrie, elektronica, kunststoffen, auto's en de
belangrijkste importpartners zijn China 25,1%, Zuid-Korea
17,5%, Japan 7,9%, VS 6%, Thailand 4,7% (2016). Hoe rijk
is Vietnam en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het belangrijkste
aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking (PPP):
$6,900 (2017 schatting). Dit is een vrij laag aantal. Laten we
hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product per
persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met betrekking
tot de relatieve kosten van lokale goederen en services. En nog
een belangrijker nummer - bevolking onder de armoedegrens:
11.3% (2012 schatting).

Kaart van Vietnam



 





We raden het ten zeerste aan

Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Amerikaanse Maagdeneilanden

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Amerikaanse Maagdeneilanden. Inbegrepen zijn geselecteerde

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


statistieken, een overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van
Amerikaanse Maagdeneilanden. Maar laten we beginnen met
de vlag van Amerikaanse Maagdeneilanden hier:
 

Amerikaanse Maagdeneilanden - Overzicht:
Wat moet je weten over Amerikaanse Maagdeneilanden?

Laten we beginnen met dit: De Denen hebben de controle over
de zuidelijke Maagdeneilanden Saint Thomas, Saint John en
Saint Croix tijdens de 17e en vroege 18e eeuw. Suikerriet,
geproduceerd door Afrikaanse slavenarbeid, leidde in de 18e
en de vroege 19e eeuw tot de economie van het eiland. In 1917
kochten de VS de Deense bedrijven, die sinds de afschaffing
van de slavernij in 1848 in economische neergang waren. Op 6
september 2017 passeerde de orkaan Irma de noordelijke
Maagdeneilanden van Sint Thomas en Sint Jan en veroorzaakte
ernstige schade aan gebouwen, wegen, de luchthaven op Saint
Thomas, communicatie en elektriciteit. Minder dan twee weken
later passeerde orkaan Maria het eiland Saint Croix op de
zuidelijke Maagdeneilanden en veroorzaakte aanzienlijke
schade met zware wind en overstromende regens.

Geografie van Amerikaanse Maagdeneilanden

Waar op de wereld is Amerikaanse



Maagdeneilanden? De locatie van dit land is Caraïben, eilanden
tussen de Caribische Zee en de Noord-Atlantische Oceaan, ten
oosten van Puerto Rico. Het totale gebied van Amerikaanse
Maagdeneilanden is 1,910 km2, waarvan 346 km2 land is. Dus
dit is een vrij klein land. Hoe kunnen we het terrein van het land
beschrijven? Op deze manier: meestal heuvelachtig tot ruig en
bergachtig met weinig vlak land. Het laagste punt van
Amerikaanse Maagdeneilanden is Caribische zee 0 m, het
hoogste punt Crown Mountain 474 m. En het klimaat is
subtropisch, getemperd door oostelijke passaatwinden, relatief
lage luchtvochtigheid, weinig variatie in seizoensafhankelijke
temperatuur; regenseizoen september tot Novembe.

Inwoners van Amerikaanse Maagdeneilanden
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Amerikaanse

Maagdeneilanden wonen. Het nummer is: 107,268 (7/2017
schatting). Dus niet zoveel mensen wonen hier. Wie woont hier?
zwart 76%, wit 15,6%, Azië 1,4%, overig 4,9%, gemengd
2,1%. Wat zijn de talen in Amerikaanse Maagdeneilanden?
Engels 71,6%, Spaans of Spaans Creools 17,2%, Frans of
Frans Creools 8,6%, andere 2,5% (2010 est.). En de religies:
Protestant 59% (Baptist 42%, Episcopalian 17%), Rooms-
katholiek 34%, andere 7%. Hoe oud zijn de mensen
gemiddeld? 41 jaar. We moeten hieraan toevoegen dat dit
aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is ouder dan
deze, de andere helft is jonger. En wat is hun levensverwachting
(bij de geboorte)? Dit: 79.4 jaar. Waar wonen de mensen in
Amerikaanse Maagdeneilanden? Hier: terwijl de totale



bevolkingsdichtheid op de eilanden relatief laag is, concentraties
verschijnen rond Charlotte Amalie op St. Thomas en
Christiansted op St. Croix. De belangrijkste stedelijke gebieden
van Amerikaanse Maagdeneilanden zijn: Charlotte Amalie
(hoofdstad) 52.000 (2014).

Overheid en economie van Amerikaanse
Maagdeneilanden

De hoofdstad van Amerikaanse Maagdeneilanden is
Charlotte Amalie en het overheidstype Presidentiële
democratie; een autonoom territorium van de VS. Laten we
eens kijken naar de administratieve afdelingen - geen
(grondgebied van de VS); er zijn geen first-order
administratieve afdelingen zoals gedefinieerd door de
Amerikaanse regering, maar er zijn 3 eilanden in de tweede
orde; Saint Croix, Saint John, Saint Thomas. Met betrekking
tot de economie van Amerikaanse Maagdeneilanden zijn
belangrijke industriële producten toerisme, horloge assemblage,
rum distillatie, bouw, farmaceutische producten, elektronica.
Belangrijke landbouwproducten zijn Fruit, groenten, sorghum;
Senepol vee. De belangrijkste exportgoederen zijn Rum en de
belangrijkste exportpartners zijn dit is onbekend. De
belangrijkste importgoederen zijn voedingsmiddelen,
consumptiegoederen, bouwmaterialen en de belangrijkste
importpartners zijn dit is onbekend. Hoe rijk is Amerikaanse
Maagdeneilanden en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $36,100 (2013 schatting). Dit betekent dat de
levensstandaard hier goed is. Laten we hieraan toevoegen dat



dit bruto binnenlands product per persoon betekent, die
opnieuw wordt berekend met betrekking tot de relatieve kosten
van lokale goederen en services. En nog een belangrijker
nummer - bevolking onder de armoedegrens: 28.9% (2002
schatting).

Kaart van Amerikaanse Maagdeneilanden
 

We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Jemen

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Jemen. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Jemen. Maar
laten we beginnen met de vlag van Jemen hier:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Jemen - Overzicht:
Wat moet je weten over Jemen? Laten we beginnen met dit:

Noord-Jemen werd onafhankelijk van het Ottomaanse rijk in
1918. De Britten, die in de 19e eeuw een protectoraatgebied
rond de zuidelijke haven van Aden hadden opgezet, trokken
zich in 1967 terug uit wat Zuid-Jemen werd. Drie jaar later nam
de zuidelijke regering een marxistische oriëntatie aan. De
massale uittocht van honderdduizenden Jemenieten van het
zuiden naar het noorden droeg bij tot twee decennia
vijandigheid tussen de staten. De twee landen werden formeel
verenigd als de Republiek Jemen in 1990. Een zuidelijke
secessionistische beweging en een korte burgeroorlog in 1994
werden snel onderdrukt. In 2000 kwamen Saudi-Arabië en
Jemen overeen om hun grens af te bakenen. Vechten in het
noordwesten tussen de regering en de Huthis, een Zaydi Shia-
moslimminderheid, ging met tussenpozen door van 2004 tot
2010. De zuidelijke separatistische beweging werd in 2007
nieuw leven ingeblazen. Openbare bijeenkomsten in Sana'a
tegen de toenmalige president Salih - geïnspireerd door
soortgelijke demonstraties in Tunesië en Egypte - bouwden
langzaam aan een impuls vanaf eind januari 2011, gevoed door
klachten over hoge werkloosheid, slechte economische
omstandigheden en corruptie. In de volgende maand hadden
sommige protesten tot geweld geleid en hadden de
demonstraties zich verspreid naar andere grote steden. Tegen



maart had de oppositie haar eisen verhevigd en verenigde ze
zich achter oproepen om de onmiddellijke afzetting van Salih. In
april 2011 stelde de Gulf Cooperation Council (GCC), in een
poging om de crisis in Jemen te bemiddelen, het GGC-initiatief
voor, een overeenkomst waarbij de president zou aftreden in
ruil voor immuniteit tegen vervolging. Salih's weigering om een 
overeenkomst te ondertekenen leidde tot verder geweld. De
VN-Veiligheidsraad heeft in oktober 2011 Resolutie 2014
aangenomen waarin wordt opgeroepen tot beëindiging van het
geweld en tot het sluiten van een deal voor overdracht van
macht. In november 2011 ondertekende Salih het GCC-
initiatief om af te treden en enkele van zijn bevoegdheden over
te dragen aan vicevoorzitter Abd Rabuh Mansur HADI. Na de
onbetwiste verkiezingsoverwinning van HADI in februari 2012
heeft Salih zijn bevoegdheden formeel overgedragen. In
overeenstemming met het GCC-initiatief lanceerde Jemen in
maart 2013 een nationale dialoogconferentie (NDC) om
belangrijke constitutionele, politieke en sociale kwesties te
bespreken. HADI concludeerde het NDC in januari 2014 en
was van plan om de volgende stappen in het overgangsproces
te implementeren, inclusief opstellen van grondwetten, een
constitutioneel referendum en nationale verkiezingen. De Huthis,
die hun grieven opvatten, werden niet aangesproken in de
NDC, sloeg de handen ineen met Salih en breidde hun invloed
uit in het noordwesten van Jemen, culminerend in een groot
offensief tegen militaire eenheden en rivaliserende stammen en
waardoor hun troepen in september 2014 de hoofdstad Sanaa
konden overspoelen. In januari 2015 omringden de Huthis het



presidentiële paleis, HADI's verblijfplaats en belangrijke
overheidsfaciliteiten, wat HADI en het kabinet ertoe aanzet hun
ontslag in te dienen. HADI vluchtte in februari 2015 naar Aden
en herriep zijn ontslag. Hij ontsnapte vervolgens naar Oman en
verhuisde vervolgens naar Saoedi-Arabië en vroeg de GCC om
militair in Jemen in te grijpen om de legitieme regering tegen de
Huthis te beschermen. In maart verzamelde Saudi-Arabië een
coalitie van Arabische militairen en begon luchtaanvallen tegen
de met Huthis en Huthi gelieerde troepen. Grondgevechten
tussen Huthi-georiënteerde troepen en verzetsgroepen gesteund
door de door Saoedi-geleide coalitie gingen door tot in 2016.
In 2016 bemiddelde de VN een maandenlange stopzetting van
vijandelijkheden die luchtaanvallen en gevechten verminderden,
en vredesbesprekingen op gang bracht in Koeweit. De
gesprekken eindigden echter zonder overeenstemming. De
politieke partij van de Huthis en Salih heeft in augustus 2016
een Opperste Politieke Raad en een Nationale
Reddingsregering, inclusief een premier en enkele tientallen
kabinetsleden, aangekondigd om in Sanaa te regeren en de
legitimiteit van de HADI-regering verder uit te dagen. Verdere
pogingen tot vrede zijn mislukt, terwijl geen van beide partijen
een beslissende slagveldwinsten heeft gemaakt, het conflict heeft
bestendigd en de verdeeldheid tussen Noord- en Zuid-Jemen
heeft verdiept. Te midden van de toenemende spanningen
tussen de Huthis en Salih,

Geografie van Jemen



Waar op de wereld is Jemen? De
locatie van dit land is Midden-Oosten, grenzend aan de
Arabische Zee, de Golf van Aden en de Rode Zee, tussen
Oman en Saoedi-Arabië. Het totale gebied van Jemen is
527,968 km2, waarvan 527,968 km2 land is. Dus dit is een vrij
groot land. Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven?
Op deze manier: smalle kustvlakte, ondersteund door heuvels
met een platte top en ruige bergen; uitgespreide hoogvlakten
van de woestijn in het midden van de helling naar het binnenland
van de woestijn van het Arabische schiereiland. Het laagste
punt van Jemen is Arabische Zee 0 m, het hoogste punt Jabal
an Nabi Shu'ayb 3.666 m. En het klimaat is grotendeels
woestijn; warm en vochtig langs de westkust; gematigd in de
westelijke bergen beïnvloed door seizoensgebonden moesson;
buitengewoon hete, droge, barre woestijn in de oostelijke,.

Inwoners van Jemen
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Jemen wonen.

Het nummer is: 28,036,829 (7/2017 schatting). Er wonen dus
vrij veel mensen hier. Wie woont hier? overwegend Arabisch
juli 2017) ; maar ook Afro-Arabisch, Zuid-Aziaten,
Europeanen. Wat zijn de talen in Jemen? Arabisch (officieel). En



de religies: moslim 99,1% (officieel, vrijwel alle burgers, naar
schatting 65% zijn soennieten en 35% zijn sji's), andere 0,9%
(inclusief joods, bahai, hindoe en christen; veel zijn vluchtelingen
of tijdelijke buitenlandse ingezetenen) (2010 est.). Hoe oud zijn
de mensen gemiddeld? 19.5 jaar. We moeten hieraan toevoegen
dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van de mensen is
ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat is hun
levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 65.9 jaar. Waar
wonen de mensen in Jemen? Hier: de overgrote meerderheid
van de bevolking is te vinden in het Asir-gebergte (onderdeel
van het grotere Sarawat-bergstelsel), gelegen in de verre
westelijke regio van het land. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Jemen zijn: Sanaa (hoofdstad) 2,962 miljoen;
Aden 882.000 (2015).

Overheid en economie van Jemen
De hoofdstad van Jemen is Sanaa en het overheidstype in

overgang. Laten we eens kijken naar de administratieve
afdelingen - 22 governoraten (muhafazat, singular - muhafazah);
Abyan, 'Adan (Aden), Ad Dali', Al Bayda ', Al Hudaydah, Al
Jawf, Al Mahrah, Al Mahwit, Amanat al' Asimah (Sanaa City),
'Amran, Arkhabil Suqutra (Socotra-archipel), Dhamar,
Hadramawt , Hajjah, Ibb, Lahij, Ma'rib, Raymah, Sa'dah,
San'a '(Sanaa), Shabwah, Ta'izz. Met betrekking tot de
economie van Jemen zijn belangrijke industriële producten
productie van ruwe olie en raffinage van aardolie; kleinschalige
productie van katoenen textiel, lederwaren; voedselverwerking;
ambachten; aluminium producten; cement; commerciële
scheepsreparatie; productie van aardgas. Belangrijke



landbouwproducten zijn Graan, fruit, groenten, peulvruchten,
qat, koffie, katoen; zuivelproducten, vee (schapen, geiten, vee,
kamelen), pluimvee; vis. De belangrijkste exportgoederen zijn
ruwe olie, koffie, gedroogde en gezouten vis, vloeibaar aardgas
en de belangrijkste exportpartners zijn Egypte 26%, Saoedi-
Arabië 15,4%, Oman 11,3%, Maleisië 9,8%, Thailand 5,8%,
VAE 4,9% (2016). De belangrijkste importgoederen zijn
voedsel en levende dieren, machines en uitrusting, chemicaliën
en de belangrijkste importpartners zijn UAE 12,8%, China
12%, Turkije 8%, Saoedi-Arabië 8%, Indonesië 6,8%, Brazilië
6,6%, India 4,8% (2016). Hoe rijk is Jemen en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $2,300 (2017 schatting). Dit is
een zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 54% (2014 schatting).

Kaart van Jemen
 



We raden het ten zeerste aan



Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Zambia

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Zambia. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Zambia. Maar
laten we beginnen met de vlag van Zambia hier:
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http://mapsguides.com/


Zambia - Overzicht:
Wat moet je weten over Zambia? Laten we beginnen met

dit: Het grondgebied van Noord-Rhodesië werd beheerd door
de voormalige Britse Zuid-Afrikaanse compagnie van 1891 tot
het werd overgenomen door het Verenigd Koninkrijk in 1923.
Tijdens de jaren 1920 en 1930 voerden de ontwikkelingen in
de mijnbouw ontwikkeling en immigratie aan. De naam
veranderde in Zambia na de onafhankelijkheid in 1964. In de
jaren tachtig en negentig waren de dalende koperprijzen,
economisch wanbeheer en langdurige droogte schadelijk voor
de economie. Verkiezingen in 1991 maakten een einde aan de
regel met één partij en dreven de beweging voor
meerpartijendemocratie (MMD) naar de regering. De
daaropvolgende stemming in 1996 zag echter toenemende
intimidatie van oppositiepartijen en misbruik van staatsmedia en
andere middelen. De verkiezing in 2001 werd gekenmerkt door
administratieve problemen, waarbij drie partijen een juridische
petitie indienden tegen de verkiezing van kandidaat-kandidaat-
kandidaat Levy Mwanawasa. Mwanawasa werd in 2006
herkozen in een verkiezing die als vrij en eerlijk werd
beschouwd. Na zijn overlijden in augustus 2008 werd hij
opgevolgd door zijn vice-president, Rupiah Banda, die later dat
jaar een speciale presidentsverkiezing won. De MMD en
Banda verloor van het Patriottische Front (PF) en Michael
SATA bij de algemene verkiezingen van 2011. SATA stond



echter aan het hoofd van een periode van lukraak economisch
management en probeerde de oppositie tegen PF-beleid de
mond te snoeren. SATA stierf in oktober 2014 en werd
opgevolgd door zijn vice-president, Guy Scott, die als interim-
president diende tot januari 2015, toen Edgar Lungu de
presidentsverkiezing won en de termijn van SATA afsloot.
Lungu won vervolgens een volledige termijn in de
presidentsverkiezingen van augustus 2016. die later dat jaar een
speciale presidentsverkiezing heeft gewonnen. De MMD en
Banda verloor van het Patriottische Front (PF) en Michael
SATA bij de algemene verkiezingen van 2011. SATA stond
echter aan het hoofd van een periode van lukraak economisch
management en probeerde de oppositie tegen PF-beleid de
mond te snoeren. SATA stierf in oktober 2014 en werd
opgevolgd door zijn vice-president, Guy Scott, die als interim-
president diende tot januari 2015, toen Edgar Lungu de
presidentsverkiezing won en de termijn van SATA afsloot.
Lungu won vervolgens een volledige termijn in de
presidentsverkiezingen van augustus 2016. die later dat jaar een
speciale presidentsverkiezing heeft gewonnen. De MMD en
Banda verloor van het Patriottische Front (PF) en Michael
SATA bij de algemene verkiezingen van 2011. SATA stond
echter aan het hoofd van een periode van lukraak economisch
management en probeerde de oppositie tegen PF-beleid de
mond te snoeren. SATA stierf in oktober 2014 en werd
opgevolgd door zijn vice-president, Guy Scott, die als interim-
president diende tot januari 2015, toen Edgar Lungu de
presidentsverkiezing won en de termijn van SATA afsloot.



Lungu won vervolgens een volledige termijn in de
presidentsverkiezingen van augustus 2016. SATA stierf in
oktober 2014 en werd opgevolgd door zijn vice-president, Guy
Scott, die als interim-president diende tot januari 2015, toen
Edgar Lungu de presidentsverkiezing won en de termijn van
SATA afsloot. Lungu won vervolgens een volledige termijn in de
presidentsverkiezingen van augustus 2016. SATA stierf in
oktober 2014 en werd opgevolgd door zijn vice-president, Guy
Scott, die als interim-president diende tot januari 2015, toen
Edgar Lungu de presidentsverkiezing won en de termijn van
SATA afsloot. Lungu won vervolgens een volledige termijn in de
presidentsverkiezingen van augustus 2016.

Geografie van Zambia

Waar op de wereld is Zambia? De
locatie van dit land is Zuid-Afrika, ten oosten van Angola, ten
zuiden van de Democratische Republiek Congo. Het totale
gebied van Zambia is 752,618 km2, waarvan 743,398 km2

land is. Dus dit is een vrij groot land. Hoe kunnen we het terrein
van het land beschrijven? Op deze manier: meestal hoogvlakte
met enkele heuvels en bergen. Het laagste punt van Zambia is
Zambezi-rivier 329 m, het hoogste punt naamloze hoogte in
Mafinga-heuvels 2.301 m. En het klimaat is tropisch; gewijzigd



door hoogte; regenseizoen (oktober tot april).

Inwoners van Zambia
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Zambia wonen.

Het nummer is: 15.972 miljoen. Dus niet zoveel mensen wonen
hier. Wie woont hier? Bemba 21%, Tonga 13,6%, Chewa
7,4%, Lozi 5,7%, Nsenga 5,3%, Tumbuka 4,4%, Ngoni 4%,
Lala 3,1%, Kaonde 2,9%, Namwanga 2,8%, Lunda
(Noordwestelijk) 2,6%, Mambwe 2,5 %, Luvale 2,2%, Lamba
2,1%, Ushi 1,9%, Lenje 1,6%, Bisa 1,6%, Mbunda 1,2%,
andere 13,8%, niet gespecificeerd 0,4% (2010 est.). Wat zijn
de talen in Zambia? Bembe 33,4%, Nyanja 14,7%, Tonga
11,4%, Lozi 5,5%, Chewa 4,5%, Nsenga 2,9%, Tumbuka
2,5%, Lunda (Noordwest) 1,9%, Kaonde 1,8%, Lala 1,8%,
Lamba 1,8%, Engels (officieel) 1,7%, Luvale 1,5%, Mambwe
1,3% , Namwanga 1,2%, Lenje 1,1%, Bisa 1%, andere 9,7%,
niet-gespecificeerd 0,2%. En de religies: protestant 75,3%,
rooms-katholiek 20,2%, andere 2,7% (inclusief
moslimboeddhist, hindoe en Baha'i), geen 1,8% (2010 est.).
Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 16.8 jaar. We moeten
hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de helft van
de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger. En wat
is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 52.7 jaar. Waar
wonen de mensen in Zambia? Hier: een van de hoogste niveaus
van verstedelijking in Afrika; hoge dichtheid in het centrale
gebied, met name rond de steden Lusaka, Ndola, Kitwe en
Mufulira. De belangrijkste stedelijke gebieden van Zambia zijn:
Lusaka (hoofdstad) 2,179 miljoen (2015).



Overheid en economie van Zambia
De hoofdstad van Zambia is Lusaka; nota - een voorstel

om een nieuwe hoofdstad in Ngabwe te bouwen werd
aangekondigd in en het overheidstype presidentiële republiek.
Laten we eens kijken naar de administratieve afdelingen - 10
provincies; Centraal, Copperbelt, Eastern, Luapula, Lusaka,
Muchinga, Northern, North-Western, Southern, Western. Met
betrekking tot de economie van Zambia zijn belangrijke
industriële producten koperontginning en -verwerking,
smaragdgroente mijnbouw, bouw, voedingsmiddelen, dranken,
chemicaliën, textiel, kunstmest, tuinbouw. Belangrijke
landbouwproducten zijn maïs, sorghum, rijst, pinda's,
zonnebloempitten, groenten, bloemen, tabak, katoen, suikerriet,
cassave (maniok, tapioca), koffie; runderen, geiten, varkens,
pluimvee, melk, eieren, verbergt. De belangrijkste
exportgoederen zijn koper / kobalt, kobalt, elektriciteit; tabak,
bloemen, katoen en de belangrijkste exportpartners zijn
Zwitserland 39,4%, China 18%, Democratische Republiek
Congo 6,7%, Zuid-Afrika 6,4%, Verenigde Arabische Emiraten
6%, Singapore 5,6% (2016). De belangrijkste importgoederen
zijn machines, transportmiddelen, aardolieproducten,
elektriciteit, kunstmest, levensmiddelen, kleding en de
belangrijkste importpartners zijn Zuid-Afrika 31,2%,
Democratische Republiek Congo 12,3%, Koeweit 8,1%,
China 7,6%, Mauritius 4,4%, Verenigde Arabische Emiraten
4,2%, India 4% (2016). Hoe rijk is Zambia en hoe rijk zijn
mensen in dit land? Het belangrijkste aantal is hier het BBP per
hoofd van de bevolking (PPP): $4,000 (2017 schatting). Dit is



een zeer laag aantal. Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto
binnenlands product per persoon betekent, die opnieuw wordt
berekend met betrekking tot de relatieve kosten van lokale
goederen en services. En nog een belangrijker nummer -
bevolking onder de armoedegrens: 60.5% (2010 schatting).

Kaart van Zambia
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Top Adventure-game: Alice & reformator voor heksen

MapsGuides.com: gratis gids voor uw reizen

Zimbabwe

Index: continenten en landen, Wereldkaart
Hier vindt u online geselecteerde informatie over de

geografie, inwoners, overheid, economie en geschiedenis van
Zimbabwe. Inbegrepen zijn geselecteerde statistieken, een
overzichtskaart en de gedetailleerde kaart van Zimbabwe. Maar
laten we beginnen met de vlag van Zimbabwe hier:
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Zimbabwe - Overzicht:
Wat moet je weten over Zimbabwe? Laten we beginnen

met dit: Het Verenigd Koninkrijk annexeerde Zuid-Rhodesië
van de voormalige Britse Zuid-Afrikaanse Compagnie in 1923.
Een grondwet uit 1961 werd geformuleerd die de witten
begunstigde die aan de macht waren. In 1965 verklaarde de
regering eenzijdig haar onafhankelijkheid, maar het VK erkende
de wet niet en eiste meer volledige stemrechten voor de zwarte
Afrikaanse meerderheid in het land (toen Rhodesië geheten).
VN-sancties en een guerrillaopstand leidden tenslotte tot vrije
verkiezingen in 1979 en onafhankelijkheid (als Zimbabwe) in
1980. Robert Mugabe, de eerste premier van het land, is de
enige heerser van het land (sinds 1987 president) en domineert
het politieke systeem van het land sinds de onafhankelijkheid.
Zijn chaotische landherverdelingscampagne, die begon in 1997
en werd geïntensiveerd na 2000, veroorzaakte een uittocht van
blanke boeren, de economie lamgelegd, en luidde het
wijdverbreide tekort aan basisproducten in. Internationale
afkeuring negerend, manipuleerde Mugabe de
presidentsverkiezingen van 2002 om zijn herverkiezing te
verzekeren. In 2005 startte de hoofdstad Harare met Operation
Restore Order, schijnbaar een stedelijk
rationalisatieprogramma, dat resulteerde in de verwoesting van
de huizen of bedrijven van 700.000, voornamelijk arme
verdedigers van de oppositie. Mugabe stelde in 2007
prijscontroles in op alle basisproducten waardoor



paniekaankopen maandenlang leeg waren. Algemene
verkiezingen gehouden in maart 2008 bevatten
onregelmatigheden, maar vormden nog steeds een afkeuring van
de door de ZANU-PF geleide regering, waarbij de oppositie
een meerderheid van de zetels in het parlement won. Beweging
voor Democratische Verandering - Tsvangirai oppositieleider
Morgan Tsvangirai won de meeste stemmen in de presidentiële
peiling, maar niet genoeg om te winnen. In de aanloop naar een
tweede verkiezing in juni 2008 leidde aanzienlijk geweld tegen
leden van de oppositiepartij tot de terugtrekking van Tsvangirai
van de stemming. Uitgebreid bewijs van geweld en intimidatie
resulteerde in internationale veroordeling van het proces.
Moeilijke onderhandelingen over een machtsdeling "regering
van nationale eenheid," waarin Mugabe bleef president en
Tsvangirai werd premier, werden uiteindelijk geregeld in februari
2009, hoewel de leiders niet eens zijn over veel belangrijke
openstaande regeringskwesties. Mugabe werd in 2013
herverkiezend tot president in ballotage met ernstige gebreken
en internationaal veroordeeld. Als voorwaarde voor het houden
van de verkiezingen heeft Zimbabwe per referendum een 
nieuwe grondwet aangenomen, hoewel veel bepalingen in de
nieuwe grondwet nog moeten worden gecodificeerd in de wet.
In november 2017 nam vice-president Emmerson Mnangagwa
het roer over na een militaire interventie gericht op het
voorkomen dat Mugabe zijn vrouw zou opheffen om hem op te
volgen. Mnangagwa werd dagen later president van de
president en beloofde presidentsverkiezingen te houden in
2018.



Geografie van Zimbabwe

Waar op de wereld is Zimbabwe? De
locatie van dit land is Zuid-Afrika, tussen Zuid-Afrika en
Zambia. Het totale gebied van Zimbabwe is 390,757 km2,
waarvan 386,847 km2 land is. Dus dit is een vrij groot land.
Hoe kunnen we het terrein van het land beschrijven? Op deze
manier: meestal hoogvlakte met hoger centraal plateau (hoog
veld); Bergen in het oosten. Het laagste punt van Zimbabwe is
kruising van de Runde en Save Rivers 162 m, het hoogste punt
Inyangani 2.592 m. En het klimaat is tropisch; gematigd door
hoogte; regenseizoen (november tot maart).

Inwoners van Zimbabwe
Laten we eens kijken hoeveel mensen er in Zimbabwe

wonen. Het nummer is: 13,805,084. Dit is dus geen erg grote
populatie. Wie woont hier? Afrikaanse 99,4% (overwegend
Shona; Ndebele is de op één na grootste etnische groep),
andere 0,4%, niet-gespecificeerd 0,2% (2012 est.). Wat zijn de
talen in Zimbabwe? Shona (officieel, meest gesproken),
Ndebele (officieel, op één na meest gesproken), Engels
(officieel) ; traditioneel gebruikt voor officiële zaken), 13
minderheidstalen (officieel; omvat Chewa, Chibarwe, Kalanga,



Koisan, Nambya, Ndau, Shangani, gebarentaal, Sotho, Tonga,
Tswana, Venda en Xhosa). En de religies: Protestant 74,8%
(inclusief Apostolisch 37,5 %, Pinkstergesneden 21,8%, andere
15,5%), rooms-katholieke 7,3%, andere christelijke 5,3%,
traditionele 1,5%, moslim 0,5%, andere 0,1%, geen 10,5%
(2015 est.). Hoe oud zijn de mensen gemiddeld? 20 jaar. We
moeten hieraan toevoegen dat dit aantal de mediaan is - dus de
helft van de mensen is ouder dan deze, de andere helft is jonger.
En wat is hun levensverwachting (bij de geboorte)? Dit: 60.4
jaar. Waar wonen de mensen in Zimbabwe? Hier: Afgezien van
de grote stedelijke agglomeraties in Harare en Bulawayo is de
bevolkingsspreiding redelijk gelijk, met iets grotere totale
aantallen in de oostelijke helft. De belangrijkste stedelijke
gebieden van Zimbabwe zijn: Harare (hoofdstad) 1,501 miljoen
(2015).

Overheid en economie van Zimbabwe
De hoofdstad van Zimbabwe is Harare en het

overheidstype halfjaarlijks presidentiële republiek. Laten we
eens kijken naar de administratieve afdelingen - 8 provincies en
2 steden met provinciale status; Bulawayo, Harare, Manicaland,
Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West,
Masvingo, Matabeleland North, Matabeleland South,
Midlands. Met betrekking tot de economie van Zimbabwe zijn
belangrijke industriële producten mijnbouw (steenkool, goud,
platina, koper, nikkel, tin, diamanten, klei, talrijke metalen en
niet-metallische ertsen), staal; houtproducten, cement,
chemicaliën, kunstmest, kleding en schoeisel, voedingsmiddelen,
dranken. Belangrijke landbouwproducten zijn tabak, maïs,



katoen, tarwe, koffie, suikerriet, pinda's; schapen, geiten,
varkens. De belangrijkste exportgoederen zijn platina, katoen,
tabak, goud, ferrolegeringen, textiel / kleding en de belangrijkste
exportpartners zijn Zuid-Afrika 79,5%, Mozambique 9,5%,
VAE 4,1% (2016 ). De belangrijkste importgoederen zijn
machines en transportmiddelen, andere fabrieken, chemicaliën,
brandstoffen, voedingsmiddelen en de belangrijkste
importpartners zijn Zuid-Afrika 46,6%, Zambia 24% (2016).
Hoe rijk is Zimbabwe en hoe rijk zijn mensen in dit land? Het
belangrijkste aantal is hier het BBP per hoofd van de bevolking
(PPP): $2,300 (2017 schatting). Dit is een zeer laag aantal.
Laten we hieraan toevoegen dat dit bruto binnenlands product
per persoon betekent, die opnieuw wordt berekend met
betrekking tot de relatieve kosten van lokale goederen en
services. En nog een belangrijker nummer - bevolking onder de
armoedegrens: 72.3% (2012 schatting).

Kaart van Zimbabwe
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