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Dit is het verhaal van twee vrienden — Samuel woont in België en Alexandra 

in Nederland. Ze hebben elkaar tijdens de vakantie ontmoet en zijn daarna via 

het internet met elkaar in contact gebleven. Samuel moet een spreekbeurt 

over Europa houden en vraagt zijn iets oudere vriendin Alexandra om hulp.

De Tweede Wereldoorlog
Na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, ligt heel Europa in puin. 

Een laaghartig figuur genaamd Adolf Hitler is verantwoordelijk 

voor de dood van miljoenen Europeanen: tussen 50 en 70 mil-

joen Europeanen vonden de dood. 

Die afschuwelijke oorlog die vijf jaar geduurd hee�, hee� ge-

leid tot 20 miljoen weeskinderen, compleet verwoeste wegen, 

mensen die stierven van honger en die hun land ontvluchtten. 

Een echte ramp dus.

Samuel: Ik moet van mijn leraar over twee  
weken een spreekbeurt houden over een erg  
ingewikkeld onderwerp: de Europese Unie!  
Weet jij hoe die is ontstaan? Wat is dat eigenlijk?

Alexandra: Nou zeg, heb je me niets leukers te ver-
tellen? Vooruit dan, je hebt geluk want ik kom net uit 
mijn geschiedenisles. Ik stuur je meteen per e-mail 
de elektronische versie van mijn presentatie.

Een oorlog tussen
Europeanen is een
burgeroorlog.

Victor Hugo
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Hoe kunnen we in vrede leven?
In 1945 dacht iedereen: „NOOIT MEER OORLOG”. Frankrijk en Duitsland moesten ophouden elkaars vijand 

te zijn. Maar hoe kon een oorlog tussen Europeanen voorkomen worden? 

Op 9 mei 1950 hee� een Franse minister, Robert Schuman, een geniaal idee: Frankrijk en Duitsland moeten 

gaan samenwerken op het gebied van kolen en staal. Waarom?

Het is heel eenvoudig: we hebben kolen en staal nodig om wapens te produceren. Vanaf het moment dat 

Frankrijk en Duitsland dat samen zouden doen, kunnen ze geen oorlog meer voeren.

Samuel: Wat bedoel je daarmee? Dat Frankrijk en Duitsland vanaf dat moment
zelf geen steenkool meer konden winnen of ijzer konden produceren?

Samuel: Maar wat hee� dat met de Europese Unie 
te maken?

Alexandra: Natuurlijk wel, maar ze moesten daar samen over beslissen.  
Snap je het? Oké, ik stuur je de rest van het verhaal.

Het ontstaan van de Europese Unie
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De EGKS
Al snel nodigt Robert Schuman ook andere 

landen uit om hieraan deel te nemen, 

met name België, Italië, Luxemburg en      

Nederland.

Op 18 april 1951 ondertekenen deze 

zes landen het Verdrag tot oprichting 

van de Europese Gemeenschap voor      

Kolen en Staal (EGKS). 

Dat betekent dat er nooit meer oorlog 

komt tussen deze landen.

Twee mannen die met de opbouw van Europa zijn begonnen:

Jean Monnet links en Robert Schuman rechts.

Samuel: En hoe is de EGKS de Europese Unie geworden?

Samuel: Lach niet met me en mail me snel het vervolg.

Alexandra: Zo, jij bent ook goed wakker en geïnteresseerd  
in een ingewikkeld en saai onderwerp!

De EEG
Lang voordat er sprake was van de Europese Unie besloten de zes landen hun samenwerking uit te breiden 

tot meer dan alleen kolen en staal en één grote economische markt zonder grenzen te stichten. In 1957 onder-

tekenen zij een nieuw verdrag — het Verdrag van Rome — tot de oprichting van de EEG (Europese Economi-

sche Gemeenschap). Economisch hee� betrekking op geld, zaken, werk en handel.

De zes landen richten een gemeenschappelijke markt op om de handel te vergemakkelijken en de controles 

aan de grenzen af te schaffen. Ze ontwikkelen hun onderlinge handel en worden hoe langer hoe rijker. Dat 

is het zogenoemde gouden tijdperk van de jaren zestig. De honger en ellende van de oorlog zijn vergeten.

Het is echt VREDE in EUROPA. Het is ondenkbaar geworden dat Frankrijk en Duitsland nog oorlog zullen 

voeren met elkaar!
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Eerste uitbreidingen
Aangezien de EEG goed werkt, hebben andere Europese landen 

ook zin om erbij te komen.

In 1973 worden Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk 

lid van de EEG.

Daarna begint de uitbreiding naar het zuiden met de toetreding 

van Griekenland in 1981 en Spanje en Portugal in 1986.

Wij verenigen geen 
landen, maar mensen.

Jean Monnet

Samuel: Ik heb gehoord dat er niet zo lang 
geleden, in 1991, nog oorlog in het voormalige 
Joegoslavië was.

Alexandra: Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat is nu 
net het grote voordeel van de Europese Unie:  
er heerst vrede tussen onze landen.

Samuel: Nu heb je me nog steeds niet verteld waarom de EEG verandert  
in de Europese Unie.

Samuel: Je lijkt wel mijn moeder die me zegt hoelang ik op internet
mag. Maar goed, tot morgen dan en nog bedankt voor je hulp!

Alexandra: We zijn nu al twee uur aan het chatten. Voor de rest van het 
verhaal moet je maar tot morgen wachten. Het is nu kinderbedtijd!

Het ontstaan van de Europese Unie
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Samuel: Alex, ben je daar?

Alexandra: Hallo Sam, ja ik ben er en ik ga je nu  
eindelijk een antwoord op je vraag sturen.

De val van de muur
In 1989 vindt er een heel belangrijke gebeurtenis plaats aan de 

grenzen van de Unie. De Berlijnse muur wordt gesloopt en het 

IJzeren Gordijn tussen de landen van Oost-Europa (het Oos-

ten) en West-Europa (het Westen) verdwijnt. Duitsland wordt 

opnieuw verenigd en de mensen in al deze landen zijn vrij.

De val van de muur zal de geschiedenis van Europa veranderen.

• 24 juni 1948
Russische troepen versperren de toe-

gang tot West-Berlijn. De blokkade 

wordt op 12 mei 1949 opgeheven. In-

middels zijn al duizenden Berlijners van 

honger en ellende gestorven. En dat ter-

wijl de Verenigde Staten heel wat vlieg-

tuigen hadden gestuurd met levens- en 

geneesmiddelen.

• Pinkstermaandag 1952
De regering van Oost-Duitsland plaatst meer dan 1 300 km prikkeldraad 

om West- en Oost-Duitsland van elkaar te scheiden. Op die manier wil 

ze beletten dat de burgers van het communistische Oosten naar het vrije 

Westen gaan. Dat is het IJzeren Gordijn.

• De nacht van 12 op 13 augustus 1961
Oost-Duitsland bouwt in enkele uren een muur tussen Oost- en West-

Berlijn: de Muur der Schande.

• 9 november 1989
Duizenden Berlijners slopen de muur en verenigen zich met hun land-

genoten uit het Westen.

Meneer Gorbatsjov, breek die 
muur af!

Ronald Reagan

Ich bin ein Berliner  
(ik ben een Berlijner)

John Fitzgerald Kennedy
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De Europese 
Unie
Met het Verdrag van Maastricht wordt de 

EEG in 1992 de Europese Unie. De Gemeen-

schap is zo’n sterke eenheid dat ze besluit 

haar naam te veranderen in Europese Unie. 

Om nog sterker te worden, besluiten de 

twaalf landen dat zij tien jaar later, dus in 

2002, één enkele munt willen invoeren die 

alle nationale munten moet vervangen.

Met de toetreding van Oostenrijk, Finland 

en Zweden gaat de Unie in 1995 van 

12 naar 15 landen. Op 1 mei 2004 komen 

tien nieuwe landen bij de Europese Unie. 

Voor het eerst in de geschiedenis treden zo-

veel landen tegelijkertijd toe. Dit zijn Tsje-

chië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, 

Hongarije, Malta, Po len, Slovenië en Slo-

wakije.

Tot slot worden in 2007 Bulgarije en 

Roemenië lid van de Europese Unie. Op 1 

juli 2013 treedt Kroatië toe. Nog andere 

kandidaten kloppen op de deur, namelijk 

IJsland, Montenegro, Turkije en de voor-

malige Joegoslavische Repu bliek Macedo-

nië. En van de Balkanlanden zijn Albanië, 

Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montene-

gro en Servië potentiële kandidaten. 

Europa telt nu meer dan 500 miljoen  

inwoners. Dat is meer dan de Verenigde 

Staten en Japan samen!

Samuel: Ja natuurlijk. Wat een geweldige prestatie 
hè? Ik ga op school scoren met alle informatie die  
je me hebt gegeven. Ik heb een idee. Wat denk  
je ervan een blog te maken: „Antwoorden op jullie 

vragen over Europa”. En een quiz voor de fanatiekelingen?  
Invuloefeningen, woorden om te vertalen…

Alexandra: Sam, ben je daar nog?

Alexandra: Goed idee! En het allerleukste deel van 
mijn presentatie: een enorme landkaart om in te 
vullen. Als je wilt, kun je ze op onze blog zetten.

Het ontstaan van de Europese Unie

Victor Hugo was  
de eerste die de uit- 
drukking „Verenigde  
Staten van Europa”  
gebruikte.
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Plaats de landen op de kaart met behulp van de vlaggen en het jaar waarin  

ze tot de Unie zijn toegetreden.

1. Duitsland

2. Oostenrijk

3. België

4. Bulgarije

5. Cyprus

6. Kroatië

7. Denemarken

8. Spanje

9. Estland

10. Finland

11. Frankrijk

12. Griekenland

13. Hongarije

14. Ierland

15. Italië

16. Letland

17. Litouwen

18. Luxemburg

19. Malta

20. Nederland

21. Polen

22. Portugal

23. Roemenië

24. Slovenië

25. Slowakije

26. Tsjechië

27. Verenigd Koninkrijk

28. Zweden

 

DE ETAPPES VAN DE UITBREIDING

Samuel: Wat een toffe kaart zeg! Ik heb alles juist. Dat is voor het geschiedenisdeel van de 
blog. Maar we moeten het vooral hebben over hoe Europa ons gewone dagelijks leven veran-
derd hee�.

Samuel: Ja baas! En ik maak de homepage van de blog. Je zult zien hoe cool die wordt.

Alexandra: Ik stel voor dat we iedere dag op onze blog een onderwerp  
behandelen dat iedereen interesseert. Ik begin met de euro en jij doet onderzoek  

naar de landbouw. Goed?
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Het ontstaan van de Europese Unie
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Samuel: Hallo Alex! Heb je het design voor de blog gezien? Snel klaar hè?

Samuel: Zeg wijsneus, kun je me dan zeggen waarom ik op schoolreis naar Londen  
niet met euro’s kon betalen?

Alexandra: Hallo Sam, je bent echt de Picasso van het webdesign! Ja, die blog is echt supergaaf. 
Ik heb gisteravond al een heleboel over de euro gevonden. Het staat al op de blog, je kunt me nu 
wel een applausje geven.

Alexandra: Omdat de Britten niet mee wilden doen, net zomin als de Denen en de  
Zweden. En daarom kun je in Londen niet met euro’s betalen! Momenteel hebben 18 van  
de 28 landen de euro ingevoerd.

Wist je dit al? Het symbool van 
de euro (€) komt van de Griekse 
����������	�
��������	��

������������
letter van het woord „Europa”. 
De twee evenwijdige lijnen leggen 
een link met de dollar en de yen  
en symboliseren de stabiliteit van 
de euro.

Eén Europese munt
Al vanaf de jaren vij�ig wilden de zes lan-

den één enkele munt invoeren. Maar ze 

moesten veertig jaar wachten voordat hun 

regeringen de knoop doorhakten. Pas in 

1992 beslisten de twaalf landen van de 

Unie in Maastricht dat de Europese munt 

tien jaar later in onze portemonnee zou zit-

ten.

Ze hebben hun belo�e gehouden: sinds 

1 januari 2002 hebben we eurobank- 

biljetten en -munten.
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De euro

Samuel: Leuke quiz, maar wel een makkie.

Alexandra: Wacht maar… tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid  
aan de beurt is. Ciao!

Alexandra: En nu als toetje een quiz van  
de bovenste plank. Eens zien of je die ook  
zonder fouten kunt maken.

1. Welke twee van deze vijf landen behoorden niet tot de eurozone in 2009? 

a. Slovenië �  b. Zweden �  c. Finland �  d. Portugal �  e. Denemarken �

2. De euromunten en -biljetten zijn officieel in de handel gebracht op 

a. 1 januari 2000 �  b. 1 januari 2001 �  c. 1 januari 2002 �

3. Met welke munt betaalde je in Denemarken in 2010? 

a. Deense kroon �  b. euro � c. Deense gulden �

4. Als je in Portugal boodschappen gaat doen, betaal je in… 

a. euro’s �  b. peso’s �  c. escudo’s �

5. Met welke munt betaal je in Polen? 

a. euro �  b. zloty �  c. forint �

6. Kun je in Cyprus met de euro betalen? 

a. nee, nog niet �    b. ja, sinds 1 januari 2008 �

7. Behoort Estland tot de eurozone? 

a. ja, sinds 2011 �  b. nee �

8. Behoort Slovenië tot de eurozone? 

a. ja, sinds 2007 �  b. nee �

9. In januari 2010 betaalde ik in Londen mijn ijsje met euro’s. 

a. goed �  b. fout �

10. Hoeveel landen behoren momenteel tot de eurozone? 

a. 12 �  b. 14 �  c. 18 �

De megaquiz over de euro
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Samuel: Hallo Alex, kijk eens wat ik over de landbouw heb gevonden.

Samuel: Luister: ik zweer je, het is helemaal niet grappig.

Samuel: Nu moet Europa een oplossing zoeken. Die manier om de landbouw  
te helpen moet aangepast worden.

Alexandra: Hallo Sam, ik ben benieuwd…

Alexandra: Ik herinner me dat onze leraar ons aan het lachten bracht.  
Hij had het over boterbergen en melkplassen. Maar hij hee� niet uitgelegd  
wat dat inhield. Het was alleen maar grappig. 

Alexandra: Ja, dat weet ik wel. Nu ik het beter begrijp, vind ik het ook  
helemaal niet meer lollig.

Het gemeenschappelijk  
landbouwbeleid
In 1957 besloten de eerste zes landen — België, Duitsland, Frank-

rijk, Italië, Luxemburg en Nederland — dat er nooit meer honger 

mocht zijn in Europa. In 1962 begonnen zij met het gemeenschap-

pelijk landbouwbeleid. 

Ze besloten voldoende levensmiddelen te produceren die niet te 

duur waren, maar die tegelijkertijd wel genoeg opbrachten voor 

de boeren om van hun land te kunnen leven. Het systeem werkte 

heel goed. De Europese boeren ontvingen steun en konden zoveel 

produceren als ze wilden.

In de jaren tachtig draaide het Europees landbouwbeleid een 

beetje door: er werd te veel geproduceerd en er ontstond een 

overschot van duizenden tonnen producten die niet verkocht 

konden worden!
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Landbouwbeleid

Te veel te dure  
producten
In Europa wordt te veel en te duur gepro-

duceerd: de zes landen moeten tonnen 

en tonnen boter en vlees van de boeren 

opkopen. De Europese producten zijn de 

duurste ter wereld. En Europa gee� veel 

subsidies zodat de boeren hun levens-

middelen in de rest van de wereld op de 

markt kunnen brengen.

In de jaren tachtig en negentig zijn de 

zaken flink veranderd. Er kan niet meer 

om het even wat en om het even hoe ge-

produceerd worden. Wat er op ons bord 

komt, moet van uitstekende kwaliteit zijn. 

De landbouw moet rekening houden met 

het milieu. Er zijn zelfs regels vastgesteld 

voor een betere behandeling van dieren. 

Europa kiest niet alleen voor kwaliteit, 

maar helpt de boeren ook om een deel 

van hun activiteiten op andere sectoren 

te richten, bijvoorbeeld logies aanbieden 

aan toeristen.

Alexandra: Heb je het adres van die boer? Ik ga onze leraar vragen  
om een uitstapje naar de boerderij te organiseren.

Samuel: Tuurlijk. Ik stuur je het adres van zijn website. Tot morgen!

Samuel: Wij zaten laatst in een vakantiehuisje op het Nederlandse platteland. Het was erg leuk de 
koeien, varkens en kippen door de wei te zien lopen. Die boer was erg aardig. Hij vertelde ons dat wij 
niet alles moesten geloven wat over het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt verteld. Hij zei  
dat elke Europeaan per dag 15 keer minder voor landbouw betaalt dan voor een pakje  
sigaretten. En bovendien is roken dom!
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Alexandra: Hallo Sam, wist je dat de hel� van  
de volwassenen in Europa te zwaar is? Het gaat 
ook om kinderen! Eén op de zeven jonge Europe-
anen is te dik. Dat is slecht voor hun gezondheid.

Alexandra: Van de website van de Europese  
Commissie in België www.eu4be.eu

Alexandra: Bij mij op school is dat ook zo. Onze 
directeur hee� navraag gedaan en hee� dankzij 
de Europese Commissie gratis groenten en fruit 
gekregen. Die krijgen we in ieder geval één keer 
per week.

Samuel: Nee! Man, dat is een echte ramp.  
Hoe kom je aan die cijfers?

Samuel: Bij mij op school valt het mee: er zijn 
steeds minder dikkerdjes. Onze school voert strijd 

tegen ongezond eten. Hamburgers, frieten, pizza’s, 
frisdrank, chips: allemaal verboden producten in 

onze re�er. Er zijn ook waterkraantjes op het school-
plein voor leerlingen die geen water bij zich hebben.

Samuel: Eigenlijk moeten we voor  
onze gezondheid iedere dag vijf stukken fruit  

en groenten eten. En nu ik het erover heb,  
begin ik honger te krijgen!

http://www.eu4be.eu
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De levensmiddelenkwaliteit

Levensmiddelen van goede  
kwaliteit
Sinds de gekkekoeienziekte legt Europa regels op voor de etiket-

tering van levensmiddelen van boer tot bord. Op alle producten 

moet vermeld worden welke ingrediënten ze bevatten, wat de uiter-

ste houdbaarheidsdatum is, enz. Op eieren bijvoorbeeld staat altijd 

een code waaruit we kunnen afleiden in welk land ze zijn gelegd en 

of de kippen in de vrije natuur of in een hok hebben geleefd.

Bovendien kunnen we dankzij speciale logo’s weten hoe bepaalde 

levensmiddelen geproduceerd worden. Kijk maar eens op de Her-

vekaas: het logo van de gegarandeerde herkomstbenaming bewijst 

dat het levensmiddel in die specifieke Belgische regio geproduceerd 

is. Er zijn ook labels zoals dat van de biologische landbouw dat ga-

randeert dat 95 % van de ingrediënten op biologische wijze ge-

produceerd is en dat de naam van de producent of de verkoper 

vermeld staat.

Samuel: Wat een superidee dat er kwaliteitslogo’s zijn; dat helpt bij het maken van keuzes. 
En jouw foto’s van groenten en fruit zijn prachtig.

Alexandra: Hou daarover op voor vandaag, ik sterf van de honger… Tot morgen!
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95 % van de ingrediënten is op  

biologische wijze geproduceerd.

Hervekaas
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Serranoham
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Samuel: Alex, ben je daar? Ik was aan het surfen op een site met foto’s van de aarde:  
te gaaf! Wat is onze blauwe planeet toch prachtig!

Samuel: Ik hoop het in ieder geval wel en Europa houdt zich er ook mee bezig. Ik heb met 
een van mijn klasgenoten een werkstuk gemaakt over broeikasgassen. We zouden het er in 
onze blog over kunnen hebben.

Alexandra: Zij is magnifiek. Geloof je dat dat zo blij� met alles wat de mensen aanrichten?

Het broeikaseffect
Het broeikaseffect is een natuurlijk ver-

schijnsel. De zonnestralen dringen door de 

dampkring en verwarmen onze planeet. 

Maar net zoals in een serre waarin planten 

of groenten worden verbouwd, verlaat een 

deel van de zonnestralen de aarde niet.

Wij produceren veel meer broeikasgassen 

dan voor de aarde goed is. 

Iedere seconde verdwijnt een bos zo groot 

als een voetbalveld om hout of papier 

te maken. Zo wordt de groene long van 

onze aarde verwoest.

Samuel: In feite zou het zonder het broeikaseffect  
veel te koud zijn om op aarde te leven!  
Het probleem zijn wij, de mensen!

Alexandra: Hoezo?



17

Klimaatverandering

De opwarming van  
de planeet
 

Elke Europeaan gooit elke dag meer dan één kilo afval in de vuil-

nisbak. En we zijn met meer dan 500 miljoen! 

Nog maar een geluk dat we tegenwoordig een hoop producten 

recycleren: plastic flessen, blikjes, glas, papier, karton… Sommige 

mensen zeggen dat we dank zij de opwarming van de aarde bin-

nenkort bananen kunnen gaan verbouwen op de Noordpool! Dat 

klopt niet! Daar waar het nu al te warm is, zullen in de toekomst 

alleen maar woestijnen zijn waar geen leven meer mogelijk is. Niet 

voor mensen, niet voor dieren en niet voor planten. 

Nu zijn er al eilanden dicht bij de kust die onder de stijgende zeeën 

en oceanen verdwijnen. Als wij niet in actie komen, zullen binnen-

kort een aantal Belgische en Nederlandse steden onder water 

staan!

Samuel: Met hun bladgroen absorberen groene planten broeikasgassen en sto-
ten ze zuurstof uit. Mensen en auto’s daarentegen doen het tegenovergestelde: 
zij verbruiken zuurstof en stoten CO

2
 uit. Dat is de formule voor koolstofdioxide.  

Dat gas is de hoofdschuldige voor het broeikaseffect en de opwarming van de aarde.  
Wij doen dus het tegenovergestelde van de planten.

Alexandra: De groene long?

Klimaatverandering gaat iedereen aan, dat is 
duidelijk. Maar de landen van de Europese 
Unie willen in ieder geval een goed voorbeeld 
geven. Tussen nu en 2020 moeten er drie dingen 
worden gedaan:

•  het broeikaseffect moet met 20 % worden terug-          
gedrongen;

•  we moeten 20 % minder energie verbruiken, en
•  we moeten ons uiterste best doen om ervoor te 

zorgen dat 20 % van de Europese energie uit 
hernieuwbare bronnen komt, zoals wind- en 
zonne-energie.
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SPAM?

Beste Samuel,

Ben je jonger dan 15 jaar, neem dan een abonnement  

bij ons en sms gratis. Maar wees er snel bij. Morgen  

is het te laat. Wij wachten op je antwoord. Bedankt! ;-)

Louis Crado

Samuel: Zie je dat, Alex? Wat een superaanbod. 
Cool!

Alexandra: Pas op, Sam, dat zijn oplichters. 
Die berichten komen van leugenaars en bedrie-

gers. Die sms’jes zijn helemaal niet gratis. 
Bovendien mogen ze je helemaal niet vragen 
of je je wilt abonneren: je bent nog te jong en ik ook. Ik heb 
een paar weken geleden ook zo’n sms ontvangen en heb er 

gelukkig met mijn ouders over gepraat. De Europese Unie 
hee� regels om minderjarigen te beschermen. Op de site 

Saferinternet (via de jeugdhoek van de site van de  
Vertegenwoordiging www.eu4be.eu) vind je adviezen  

en spelletjes voor een veiliger gebruik van internet. Ik ga 
daarover trouwens ook informatie op onze blog zetten.

Ja, en bellen is ook 

minder duur gewor-

den! Mijn neef moest 

vroeger tijdens zijn 

vakantie op Cyprus 

2,5 euro per minuut 

betalen. Nu is dat nog 

maar 35 cent. Bravo 

Europa!

JOEPIE!  

Een sms’je voor 

11 cent zonder 

btw, sedert 1 juli 

2012! Mijn vader 

zegt dat dat dankzij 

Europa is.

http://www.eu4be.eu
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Le changement climatiqueLe changement climatiqueTechnologieën

8 adviezen om veilig te chatten

1.  Kies een goede nickname die niet verklapt of je een jongen 
of een meisje bent, hoe oud je bent en wat je echte naam is.

2.  Geef aan niemand informatie (zoals je naam, school, tele-
foonnummer of adres) over jezelf of over je vrienden.

3.  Chat enkel met vrienden die je ook in het echte leven kent.

4.  Zet nooit de webcam aan als vreemden erom vragen. De 
persoon aan de andere kant kan dingen tonen die je liever 
niet wilt zien of foto’s of filmpjes van je maken die op het 
internet terecht kunnen komen. Doe nooit voor de webcam 
wat je niet voor een groot publiek zou doen.

5.   Toon net als in het echte leven altijd respect voor anderen. Behandel anderen zoals 
je wilt dat ze jou behandelen. Doe niets wat anderen pijn kan doen, bang kan maken 
of in gevaar kan brengen.

6.  Als er op de chat iets gebeurt dat je niet leuk vindt, vertel het dan aan je ouders 
of aan een andere volwassene die je vertrouwt. Bewaar je chatsessies.

7.  Geloof niet zomaar alles wat iemand op de 
chat vertelt. Tenslotte kan iedereen typen 
wat hij wil en kan niemand dat controle-
ren. Soms doen mensen zich anders voor 
dan ze zijn.

8.  Als je iemand wilt ontmoeten met wie 
je gechat hebt, praat er dan eerst met 
je ouders over.
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Alexandra: Hallo Sam, ik heb voor mijn aardrijks-
kundeles naar informatie gezocht over hulp aan 
arme landen. Dat zou ook interessant kunnen zijn 
voor de blog. Wil je eens naar mijn elektronische 
presentatie kijken?

Alexandra: Wat ben je toch een schatje!

Samuel: Hoe� niet, jij bent een kei op 
het gebied van voordrachten. Je kunt 

het rechtstreeks op de blog intypen.

Ontwikkelingshulp
De Europese Unie is koploper in het geven van ontwikkelingshulp.

•  De EU gee� jaarlijks ongeveer 54 miljard euro aan ontwikke-

lingshulp voor arme landen. Dat is meer dan de hel� van de 

mondiale ontwikkelingssteun.

•  In de hele wereld gaan miljoenen kinderen niet naar de basis-

school omdat ze moeten werken om hun ouders te helpen.

•  Europa gee� veel geld om scholen te bouwen en om schri�en 

en schoolmateriaal te kopen. De Europese hulp wordt ook 

gebruikt voor de aanleg van wegen, havens, luchthavens en 

spoorwegen in arme landen.

•  Het geld van de Europese Unie wordt ook gebruikt voor de 

drinkwatervoorziening van de inwoners van die landen.

•  In Afrika moeten kinderen en hun ouders soms kilometers lopen 

om water te halen!
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Humanitaire hulp
Europa doet ook veel op het gebied van humanitaire hulp.

In 2011 gaf Europa 1,1 miljard euro hulp aan families in arme 

landen  die  helemaal  verwoest zijn door overstromingen, 

cyclonen, aardbevingen of orkanen. 

Dat geld dient niet alleen als hulp voor families die hun dorp 

of zelfs hun land moeten ontvluchten omdat het oorlog is, 

maar ook voor de bestrijding van vreselijke ziektes waaraan 

nog steeds duizenden mensen per jaar sterven: malaria, aids, 

cholera en tuberculose.

Samuel: Super wat de Unie allemaal doet. En niet alleen voor Europeanen.

Samuel: Ja, je hebt gelijk, maar pas op… ik ben geen klein jongetje meer want ik ben net 
zo groot als jij. Ik ben maar twee jaar jonger dan jij, meisje… Tot morgen en „Bonne nuit”.

Alexandra: Ja, jongetje, we leven niet meer in de middeleeuwen. Als het slecht 
gaat met de wereld, gaat het ook slecht met Europa. De wereld is één groot dorp!
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Alexandra: Wat? Ik begrijp niet wat je daar zegt.  
„Bonne nuit”?

Alexandra: Een uitwisseling? Tof! Kun je me vertellen 
hoe dat gaat? Ik ga het er met mijn leraar over hebben.

Alexandra: We leren allemaal talen. Ik moet nu 
gaan want ik heb een Spaanse toets. Ik ga hem 
gebruiken voor onze blogquiz over talen.

Samuel: Dat is Frans! Dat betekent „slaapwel”. 
Ik ben die taal aan het leren. Dit jaar gaan wij een 

uitwisseling organiseren met een Franse klas uit Parijs.

Samuel:  Dat is het Erasmus+-programma.  
Ik heb er een memo over gemaakt voor de blog.

Het nieuwe Europese programma  
Erasmus+
Dit programma maakt de mobiliteit van leerkrachten mogelijk evenals de uitwisseling 

van leerlingen.

Op die manier kunnen leerlingen kennismaken met het dagelijks leven van kinderen in 

een ander land van de Unie en ervaringen uitwisselen.

Stel dit programma voor  
aan je school. De informatie 
daarover is te vinden op  
de site van de Vertegenwoor-
diging van de Europese  
Commissie in België:  
  www.eu4be.eu, 
   rubriek „Onderwijs”.

http://www.eu4be.eu
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Taalspelletje Zet de volgende woorden in de tabel

Hello

I don’t understand

Helado

J’ai faim

Danke

Hola

Ça va?

Bitte

Entschuldigung

Au revoir

Tschüss

Thank you

Eis

No entiendo

Sorry

Por favor

Bonjour

Merci

Tot ziens!

À bientôt

Je ne comprends pas

Hallo

Une glace

Tengo ambre

Das verstehe ich nicht

Perdon

Please

Ich habe hunger

How are you?

Nos vemos

Pardon

See you

Adios

Ice cream

Bis bald

Gracias

Wie geht’s?

I am hungry

Como estas?

S’il vous plaît

Hallo

Alstublie�

Sorry hoor! 

Ik begrijp het niet

Dank je

Een ijsje

Hoe gaat het?

Ik heb honger

Daag

Tot ziens!

Frans Engels Duits Spaans

Alexandra: Dus als ik het goed begrepen heb, 
zijn we met onze blog al onbewust aan het 
„Comeniussen”. Buenas noches.
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Samuel: Hallo Alex, we mogen niet vergeten uit te leggen hoe de  
Europese Unie werkt.

Samuel: Jij bent de beste!

Alexandra: Goedemorgen Sam. Dat komt goed uit, ik had net hetzelfde idee. 
Ik heb iets voorbereid voor onze blog. Zeg me of je het duidelijk vindt, ja?

Alexandra: Zoals je ziet, hoeven we alleen maar een driehoek te tekenen.

Europese Commissie

Raad van ministersEuropees Parlement

Er is ook nog een andere belangrijke instelling: 
de Europese Raad. Daarin verzamelen de 
staatshoofden en regeringsleiders zich en 
bepalen ze de richting die de Europese 
Unie uitgaat. 

Die vergaderingen worden in de media dik-
wijls „Europese toppen” genoemd.  
In 2009 werd de Belg Herman  
Van Rompuy verkozen tot eerste voorzitter
van de Europese Raad!
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Laten we beginnen met de Europese Commissie. 

Dat is de regering van Europa. Zij neemt de beleids-

initiatieven en doet wetsvoorstellen aan de Raad 

van de Europese Unie en het Europees Parlement. 

De Commissie bestaat uit commissarissen die elk 

verantwoordelijk zijn voor een specifiek gebied (bij-

voorbeeld milieu of vervoer). Deze commissarissen 

worden door hun eigen regering benoemd, maar 

het Europees Parlement moet het wel met die  

benoeming eens zijn. 

Dan is er het Europees Parlement: de stem van de Europese 

burgers. De leden van het Europees Parlement worden door 

alle Europeanen gekozen tijdens de Europese verkiezingen. 

Het Parlement stemt over Europese wetten en over de be-

groting (de centen) en moet ook de Europese Commissie 

controleren. 

Tot slot is er de Raad van de Europese Unie die ook wel de Raad 

van ministers wordt genoemd. Aan de Raadsvergaderingen wordt 

deelgenomen door de ministers van de EU-lidstaten. Per land 

neemt telkens één minister deel. Maar dat is niet altijd dezelfde, 

dat hangt af van het onderwerp. Zo vergaderen bijvoorbeeld in de 

Landbouwraad alle ministers van Landbouw en in de Milieuraad 

alle ministers van Milieu. De Raad van ministers hee� tot taak 

besluiten te nemen.

Alexandra: In dat geval kan het gestra� worden  
door het Hof van Justitie van de Europese Unie dat in 
Luxemburg gevestigd is. Maar je weet dat Europa zich 
niet met alles bezighoudt. Zij grijpt alleen in wanneer er 
in het land zelf geen oplossing wordt gevonden.

Samuel: Dat is heel duidelijk. Maar zeg, wat  
gebeurt er eigenlijk wanneer een land zich niet

aan de wet houdt?

Samuel: Ja, dat geldt bijvoorbeeld voor  
de problemen van de vervuiling die ook niet bij  

de grenzen ophouden.
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Alexandra: Ik vind dat we goed gewerkt hebben, 
Sam. Nu moet ik onze grote quiz nog afwerken  
om hem op onze blog te zetten.

Alexandra: Inderdaad, niet al je vrienden  
hebben het geluk zo’n slimme vriendin  
te hebben als jij.

Alexandra: Ciao, Ciao Sam en tot later…

Samuel: Oké, dat gaat leuk worden in  
de klas. En met mijn voorkennis wordt  

het helemaal een makkie.

Samuel: Ja, je bent echt een wijsneus hè?  
Tot ziens en bedankt voor je hulp.
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Quiz voor de fanatiekelingen

1.  Welke kleuren dragen Ieren ter gelegenheid van Saint 

Patrick’s Day?

a.  � groen – wit – oranje

b.  � groen

c.  � groen - oranje

2.  Welk land is geen buurland van Hongarije?

a.  � Oostenrijk

b.  � Kroatië

c.  � Duitsland

3.  Wie van deze drie Nederlandse voetballers hee� 

nooit bij FC Barcelona gespeeld?

a.  � Boudewijn Zenden

b.  � Ruud van Nistelrooy

c.  � Johan Cruyff

4.  Welke Spaanse kunstschilder was ook  

beroemd voor zijn snor?

a.  � Pablo Picasso

b.  � Francisco Goya

c.  � Salvador Dalí

5. Hoe heet de hoofdstad van Litouwen?

a.  � Vilnius

b.  � Riga

c.  � Helsinki

6.  Hoeveel inwoners hee� Frankrijk ongeveer?

a.  � 70 miljoen

b.  � 65 miljoen

c.  � 60 miljoen

7. Hoe heet de hoofdstad van Finland?

a.  � Stockholm

b.  � Helsinki

c.  � Vilnius

8.  Welke van deze landen grenzen aan  

Oostenrijk?

a.  � Tsjechië 

b.  � Slowakije

c.  � Italië

d.  � Griekenland

e.  � Polen

9.  Hoe heet het populairste gerecht  

in Spanje?

a.  � zarzuela

b.  � paëlla

c.  � gaspacho

10.  In welk jaar werd Frankrijk wereldkampioen voetbal?

a.  � 1994

b.  � 1998

c.  � 2002

11.  Spanje grenst aan de Atlantische Oceaan en de   

Middellandse Zee.

a.  � juist

b.  � fout

12.  Welk land grenst niet aan Roemenië?

a.  � Bulgarije

b.  � Slowakije

c.  � Hongarije

13.  Spanje werd in hetzelfde jaar als Portugal  

lid van de Europese Unie.

a.  � juist

b.  � fout

14.  Noem twee landen die niet tot de Europese Unie 

behoren.

a.  � Litouwen

b.  � Spanje

c.  � Noorwegen

d.  � Zweden

e.  � Zwitserland
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15. Uit hoeveel provincies bestaat België?

a.  � 12

b.  � 8

c.  � 10

16.  Waar hee� de klimaattop in december 2009 

plaatsgevonden?

a.  � Kyoto

b.  � Bali

c.  � Kopenhagen

17.  Hoeveel inwoners hee� Bulgarije  

ongeveer?

a.  � 8 miljoen

b.  � 10 miljoen

c.  � 12 miljoen

18.  Wie helpt de arme landen het meest?

a.  � de Verenigde Staten van Amerika

b.  � China

c.  � Japan

d.  � de Europese Unie

e.  � Rusland

19.  De kunstschilder James Ensor woonde  

in een stad langs de kust van dit land.

a.  � België

b.  � Frankrijk

c.  � Nederland

20. Hoeveel bollen telt het Atomium?

a.  � 14

b.  � 9

c.  � 23

21.  Leonardo da Vinci en Michelangelo komen uit dit 

land.

a.  � Frankrijk

b.  � Duitsland

c.  � Italië

22. Welke vorm hee� Kroatië als land?

a.  � een laars

b.  � een vijfhoek

c.  � een hoefijzer

23.  In 1953 verdronken in dit land veel mensen toen de 

zee het land overspoelde.

a.  � Italië

b.  � Frankrijk

c.  � Nederland

24.  Welk dier is afgebeeld op het wapenschild van  

Bulgarije?

a.  � de arend

b.  � de leeuw

c.  � de beer

25.  Wat staat er op het wapenschild  

van Litouwen?

a.  � een heks

b.  � een ruiter

c.  � twee adelaars

26.  Voor welke bloemen is Nederland  

erg bekend?

a.  � rozen

b.  � tulpen

c.  � lelies

27.  Hoe wordt Roemenië wel eens genoemd?

a.  � het land van de groene velden

b.  � het land van Dracula

c.  � het land van Frankenstein

28. Dit land hee� negen buurlanden.

a.  � Frankrijk

b.  � Luxemburg

c.  � Duitsland

29.  Welke zee grenst aan Roemenië?

a.  � de Zwarte Zee

b.  � de Middellandse Zee

c.  � de Adriatische Zee

30.  Met welke twee andere landen vormt België de  

Benelux?

a.  � Nederland + Luxemburg

b.  � Nederland + Duitsland

c.  � Luxemburg + Frankrijk
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31. Hoe heet de hoofdstad van Denemarken?

a.  � Stockholm

b.  � Helsinki

c.  � Kopenhagen

32. Hoe heet de hoofdstad van Letland?

a.  � Vilnius

b.  � Riga

c.  � Tallinn

33. Noem drie grote eilanden die tot Italië behoren.

a.  � Sicilië, Sardinië en Elba

b.  � Malta, Sardinië en Santorini

c.  � Corsica, Sardinië en Majorca

34. Aan welke zee ligt Letland?

a.  � de Zwarte Zee

b.  � de Oostzee

c.  � de Noordzee

35. Aan welke zee ligt Italië?

a.  � de Middellandse Zee

b.  � de Noordzee

c.  � de Atlantische Oceaan

36.  Hoe heet de hoofdstad van Tsjechië?

a.  � Praag

b.  � Tallinn

c.  � Bratislava

37. Welk eiland behoort tot Denemarken?

a.  � Lapland

b.  � IJsland

c.  � Groenland

38. Welk land is geen buurland van Letland?

a.  � Estland

b.  � Polen

c.  � Rusland

39.  Cyprus is het meest oostelijke eiland van  

de Middellandse Zee.

a.  � juist

b.  � fout

40. Hoe heet de hoofdstad van Estland?

a.  � Vilnius

b.  � Riga

c.  � Tallinn

41.  Welk land grenst niet aan Tsjechië?

a.  � Hongarije

b.  � Oostenrijk

c.  � Duitsland

42.  In welk land werd Wolfgang Amadeus Mozart in 1756 

geboren?

a.  � Duitsland

b.  � Oostenrijk

c.  � Polen

43.  Welke rivier stroomt door de hoofdstad  

van Ierland?

a.  � de Theems

b.  � de Tyne

c.  � de Liffey

44. Wat vind je terug op de vlag van Kroatië?

a.  � een rood-wit schaakbord

b.  � een blauw, wit, zwarte driekleur

c.  �  een groene draak met rode achtergrond

45.  Hoe lang is de Belgische kust ongeveer in vogelvlucht 

van De Panne tot het Zwin?

a.  � 55 km

b.  � 65 km

c.  � 75 km

46.  Letland is groter dan België.

a.  � juist

b.  � fout
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47. Aan welke zee ligt Portugal?

a.  � de Atlantische Oceaan

b.  � de Rode Zee

c.  � de Middellandse Zee

48.  Hoeveel maal is het Verenigd Koninkrijk groter dan 

België (ongeveer)?

a.  � 6 x

b.  � 8 x

c.  � 10 x

49.  Vóór 1992 was dit land één met Tsjechië:

a.  � Slovenië

b.  � Estland

c.  � Slowakije

50.  Hoe heet het meer in Schotland waarin een        

zeemonster zou leven?

a.  � Loch Ness

b.  � Loch Mess

c.  � Loch Kess

51.  Hoe heet de snelle trein die van Brussel naar     

Londen gaat?

a.  � de Thalys

b.  � de EuroExpress

c.  � de Eurostar

52.  Is Luxemburg het kleinste land van de EU?

a.  � ja

b.  � neen

53.  Twee van de vijf volgende landen werden op           

1 januari 2007 lid van de EU:

a.  � Slovenië

b.  � Slowakije

c.  � Bulgarije

d.  � Hongarije

e.  � Roemenië

54. Wat behoort niet tot het Verenigd Koninkrijk?

a.  � Wales

b.  � Schotland

c.  � Ierland

55. Hoe heet de hoofdstad van Zweden?

a.  � Oslo

b.  � Stockholm

c.  � Helsinki

56. Het eerste Europese Verdrag heet

a.  � Euratom

b.  � Kolen en Staal (EGKS)

c.  � Gemeenschappelijke Markt

57.  Welke stad was vóór Warschau  

de hoofdstad van Polen?

a.  � Krakow

b.  � Posnan

c.  � Lodz

58.  Hoeveel inwoners telt het Verenigd  

Koninkrijk ongeveer?

a.  � 53 miljoen

b.  � 63 miljoen

c.  � 73 miljoen

59.  Sinds wanneer behoort Griekenland  

tot de EU?

a.  � 1973

b.  � 1981

c.  � 1986

60. Welke zijn de drie buurlanden van Polen?

a.  � Griekenland

b.  � Zwitserland

c.  � Oekraïne

d.  � Slowakije

e.  � Hongarije

f.  � Wit-Rusland

61.  Hoe heet het grootste eiland van  

Griekenland?

a.  � Cyprus

b.  � Malta

c.  � Kreta
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62. Welk land grenst aan Griekenland?

a.  � Bulgarije

b.  � Slovenië

c.  � Hongarije

63. Welk land is geen buurland van Luxemburg?

a.  � Frankrijk

b.  � Nederland

c.  � Duitsland

64. In welke zee ligt Malta?

a.  � de Rode Zee

b.  � de Middellandse Zee

c.  � de Tyrreense Zee

65.  De EU telt 28 landen. Hoeveel inwoners zijn dat 

(ongeveer)?

a.  � 340 miljoen

b.  � 503 miljoen

c.  � 560 miljoen

66. Hoe heet de hoofdstad van Cyprus?

a.  � Nicosia

b.  � Nicolia

c.  � Nicotia

67. Wat is de hoofdstad van Kroatië?

a.  � Dubrovnik

b.  � Zagreb

c.  � Belgrado

Oplossingen

De etappes van de uitbreiding: (van links naar rechts en van boven naar onder) 1957: 1, 11, 20, 3, 18, 15 – 1973: 14, 27, 7 –  
1981: 12 – 1986: 8, 22 – 1995: 28, 2, 10 – 2004: 9, 13, 19, 26, 24, 16, 17, 25, 21, 5 – 2007: 4, 23 – 2013: 6

De megaquiz over de euro: 1 b en e – 2 c – 3 a – 4 a – 5 b – 6 b – 7 a – 8 a – 9 b – 10 c

Quiz voor de fanatiekelingen: 1 b – 2 c – 3 b – 4 c – 5 a – 6 b – 7 b – 8 a b c – 9 b – 10 b – 11 a – 12 b – 13 a – 14 c e – 15 c –  
16 c – 17 a – 18 d – 19 a – 20 b – 21 c – 22 c – 23 c – 24 b – 25 b – 26 b – 27 b – 28 c – 29 a – 30 a – 31 c – 32 b – 33 a –  
34 b – 35 a – 36 a – 37 c – 38 b – 39 a – 40 c – 41 a – 42 b – 43 c – 44 a – 45 b – 46 a – 47 a – 48 b – 49 c – 50 a – 51 c –  
52 b – 53 c e – 54 c – 55 b – 56 b – 57 a – 58 b – 59 b – 60 c d f – 61 c – 62 a – 63 b – 64 b – 65 b – 66 a - 67 b

FransNederlandsEngelsDuitsSpaans

BonjourHalloHelloHalloHola

S’il vous plaît Alstublie� Please BittePor favor

Pardon Sorry hoor! SorryEntschuldigungPerdon

Je ne comprends pasIk begrijp het nietI don’t understandDas verstehe ich nichtNo entiendo

MerciDank jeThank youDankeGracias

Une glaceEen ijsjeIce creamEisHelado

Ça va?Hoe gaat het?How are you?Wie geht’s?Como estas?

J’ai faimIk heb hongerI am hungryIch habe hungerTengo ambre

Au revoirDaagGoodbyeTschüssAdios

À bientôtTot ziens!See youBis baldNos vemos

Taalspelletje
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Europe Direct der Deutschsprachigen Gemeinscha�

Gospertstraße 1 – 4700 Eupen

Tel. 087 59 63 00

E-mail: europe.direct@dgov.be

Internet: www.dglive.be/europedirect

Europe Direct Province du Brabant wallon

Parc des Collines – Bâtiment Galilée

Chaussée des Collines 54 – 1300 Wavre

Tel. 010 68 66 20
E-mail: info@europedirect-bw.be
Internet: www.europedirect-bw.be

Europe Direct Province du Hainaut

Rue de Nimy 46 – 7000 Mons

Tel. 0800 90 274

E-mail: europedirect@hainaut-developpement.be

Internet: www.europedirecthainaut.be

Europe Direct Province de Liège

Boulevard d’Avroy 28-30 – 4000 Liège

Tel. 04 237 24 90 – 04 237 24 87

E-mail: europedirect@provincedeliege.be

Internet: www.provincedeliege.be/europedirect

mailto:europedirect@west-vlaanderen.be
http://www.west-vlaanderen.be/europedirect
mailto:europedirect@limburg.be
http://www.limburg.be/europedirect
mailto:ed@admin.provant.be
http://www.provant.be/ed
mailto:europedirectbrussels@visitbrussels.be
http://www.europedirectbrussels.be
mailto:europedirect@bep.be
http://www.bep-europe-direct.be
mailto:europedirect@province.luxembourg.be
http://www.europedirect-lux.be
mailto:europadirect@oost-vlaanderen.be
http://www.oost-vlaanderen.be/europadirect
mailto:europedirect@vlaamsbrabant.be
http://www.vlaamsbrabant.be/europedirect
mailto:europe.direct@dgov.be
http://www.dglive.be/europedirect
mailto:info@europedirect-bw.be
http://www.europedirect-bw.be
mailto:europedirect@hainaut-developpement.be
http://www.europedirecthainaut.be
mailto:europedirect@provincedeliege.be
http://www.provincedeliege.be/europedirect
mailto:COMM-REP-BRU@ec.europa.eu
http://www.eu4be.eu
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