
19 OF 27?
De Europese Unie heeft 27 lidstaten, 

maar die gebruiken niet allemaal de 

euro. Denemarken houdt in 2000 

een referendum over het invoeren 

van de euro. Bij een referendum 

mag de hele bevolking ergens over 

stemmen. De Denen stemmen ‘nee’: 

ze willen hun eigen munt houden. 

Andere EU-landen die de euro (nog) 

niet hebben zijn: Zweden, Polen, 

Tsjechië, Hongarije, Roemenië, 

Kroatië en Bulgarije.

Wist-je-datje
Niet iedereen is blij 
met hoe de euro eruit 
ziet. Sommigen vinden 

dat de briefjes te veel 
lijken op het geld uit 
Monopoly! Wat vind jij?

3HOOFD STUK

HET GELD VAN 
EUROPA

Sinds 2002 gebruiken 

negentien EU-landen 

dezelfde munten en 

biljetten: de euro. Jouw 

portemonnee kan daardoor 

vol zitten met munten uit 

Spanje, Litouwen of Cyprus. 

Sommige EU-landen willen 

hun eigen geld niet kwijt, 

maar andere landen zijn 

juist erg blij met de nieuwe 

munt.

Iedereen de euroIedereen de euro

Welke munten en papiergeld heb je nodig om dit te kopen? Zet ze op een rij.

Kopen kopen kopen

Step:
€ 47,50

4 donuts:
€ 4,35

Sneakers:
€ 66,90

Bank:
€ 1275,-

Kleine hond:
€ 486,-

Wist-je-datje
Om te onthouden in 
welke landen je in 

2002 met de euro kunt 
betalen, bedenkt 

Nederland een grappig 
ezelsbruggetje:

DINGDING FLOFFLOF BIPSBIPS.
Weet jij welke 

12 landen hiermee 
bedoeld worden?

Wist-je-datje
De euro is in de hele 
wereld zo belangrijk 
geworden, dat je in 
sommige landen die 
niet bij de EU horen 
ook met onze munt kunt 
betalen. Bijvoorbeeld 
in Zimbabwe, Venezuela 

en Turkije.

Wist-je-datje
De euro zou eigenlijk 

een andere naam krijgen: 
de ‘ecu’. Maar omdat dat 
in Duitsland als ‘ekoe’ 
klinkt, kiezen de landen 
toch maar voor ‘euro’.

Europa-feitje!
De best bezochte plek in 
Europa is het Louvre in 

Parijs. Er komen meer dan 
10 miljoen mensen per 

jaar naar het museum waar 
de beroemde Mona Lisa 

hangt!

MARK, FRANK OF GULDEN?
Als je vroeger naar een ander Europees land op va-

kantie ging, moest je vaak een extra stop maken bij 

de bank. Daar moest je jouw guldens inwisselen voor 

de Duitse Mark, Italiaanse lire of Franse frank. En 

als je aan het eind van je vakantie buitenlands geld 

over had, moest je nog een keer langs de bank om 

het terug te wisselen! Sinds de euro hoeft dat niet 

meer. Nu kun jij in het buitenland spullen kopen met 

je eigen geld.

MAKKELIJK SAMENWERKEN
Voor bedrijven in Europa is het ook makkelijk om 

hetzelfde geld te gebruiken. Winkels kunnen elkaar 

nu heel simpel betalen. Ze hoeven niet eerst om te 

rekenen hoeveel Duitse Mark een gulden waard is.

De landen die
 de euro gebruiken horen 
bij de eurozone. Zie jij 

welke negentien landen 
het zijn?

EVEN WENNEN…
Als de euromunten en eurobiljetten op 1 januari 2002 worden ingevoerd, 

moeten mensen in Europa daar erg aan wennen. Daarom maken super-

markten bordjes met prijzen in de oude én de nieuwe munt. Kranten, 

brieven en televisiereclames geven informatie over de euro, maar het duurt 

even voordat iedereen eraan gewend is. Kun jij je voorstellen dat je plotse-

ling met een nieuwe munt moet betalen?

€20 + €20 + €2 +
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Hint:
Dit is de munt van het 
kleinste landje in 

Europa. 

Hint:
Op deze munt 

staat het wapen 
van een koning, 

maar dit land heeft 
helemaal geen koning 
meer. Wel komt de 

beroemdste Europese 
voetballer uit dit 

land! 

Hint:
Op deze munt staat een 
ridder op een paard, 
dit is het wapen van 

een van de drie landen 
die wij de Baltische 

staten noemen. 

Hint:
Het portret op deze 

munt is de koning van 
het land dat bekend 
staat om lekkere 

frieten en chocolade. 

Hint:
De vrouw op deze 
munt bestaat niet 
echt, maar is een 
symbool van het 
land dat beroemd 
is om een hele 
grote, ijzeren 

toren. En het gaat 
niet om die ene toren 
die scheef staat. 

Hint:
De harp op deze munt 

is een symbool van het 
land dat ook bekend 
staat om klavertjes 

vier en muziek maken. 

Hint:
Op deze munt staat 
een afbeelding 

van het land zelf, 
lekker makkelijk 
dus! Het is een 

klein landje in het 
noordoosten van Europa. 

Hint:
Op deze munt staan een 
paar vliegende zwanen. 
Dit land heeft heel 
veel meren, is best 

koud en de mensen die 
er wonen houden wel van 
naar de sauna gaan. 

Hint:
De berg op deze munt 

ligt in het midden van 
Europa. De hoofdstad 

van dit land is 
Bratislava. 

Hint:
Het kruis op deze 

munt werd al gebruikt 
door ridders in de 
middeleeuwen. Het 
hoort bij een klein 

eilandje naast 
Italië waar 
vroeger ook 
veel piraten 

zaten.

Hint:
Op deze munt staat een soort 
geit, de moeflon. Die komt 

hier veel voor. De munt is van 
een groot eiland dat tussen 

Griekenland en Turkije in ligt. 

Hint:
Deze adelaar staat ook 

op de voetbalkleding van 
dit grote Europese land. 

Hint:
Op deze munt staat een 
koning die nu een baard 
heeft, maar op deze 
munt is die nog niet 
te zien, zelfs geen 

stoppeltjes. 

Hint:
Op deze munt 

staat een beroemde 
kathedraal waar veel 
mensen op een lange 
wandeltocht naartoe 

lopen. 

Aan de slag!
Op 1 januari 2002 wordt de euro ingevoerd. Op de ene kant van 

een euromunt staat altijd hetzelfde plaatje met de waarde erop. 

Maar op de andere kant, de ‘kop’-kant, mag elk land een eigen 

afbeelding zetten. Hierdoor kan het zomaar zijn dat je allemaal 

verschillende munten in je portemonnee hebt! Weet jij welke munten 

bij welk land horen?
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kruiswoordpuzzel

Europa-feitje!
Jij proost vast wel 
eens met je glas 

tijdens een feestje. 
In Hongarije moet 
je dat niet doen! 
Daar tillen ze hun 
drankje op, zeggen 
ze ‘Egészségedre’ 

en kijken ze elkaar 
alleen in de ogen.

Wist-je-datje
In 2002 ging het 
zo slecht met 

de economie van 
Argentinië, dat het 
land écht failliet 
ging. Boos gingen 

de Argentijnen toen 
de straat op om te 

protesteren tegen de 
regering.

Wist-je-datje
In 2013 drukt de 
Europese Centrale 

Bank nieuwe 
eurobiljetten die 
moeilijker zijn 
om na te maken. 

Het biljet van 500 
euro krijgt geen 
nieuwe versie, 

want veel winkels 
willen liever niet 
dat je met een 
500-eurobiljet 

betaalt.

DOMINOSTEEN
Griekenland houdt het liegen niet vol. Het land kan 

zijn schulden niet meer betalen en kan geen geld 

meer lenen. Het lijkt erop dat het hele land failliet 

gaat! Als dat gebeurt, is dat erg slecht voor de euro. 

Andere landen met de euro zijn bang dat zij zelf 

ook problemen krijgen als Griekenland failliet gaat. 

Het is alsof een Griekse dominosteen dan de andere 

landen omkegelt. De eurolanden moeten daar-

om ingrijpen. Ze zijn er niet blij mee, maar helpen 

Griekenland wel bij het afbetalen van zijn schulden.

CRISISJAREN
Omdat het slecht gaat met banken in 

Amerika, komt de hele wereld in 2008 in een 

economische crisis terecht. In 2009 komt 

Europa ook in de problemen. Dat gaat de 

eurocrisis heten. Alle EU-landen merken dat het 

slechter gaat met de economie. Maar vooral 

Griekenland heeft het moeilijk.

SPIJT VAN DE EURO?
De eurocrisis en de problemen van 

Griekenland zorgen voor kritiek op 

de euro. Veel eurolanden zijn boos 

dat ze Griekenland moeten helpen 

omdat ze nu eenmaal dezelfde munt 

hebben. Sommige landen vinden dat 

Griekenland als straf niet meer de euro 

mag gebruiken. Maar die straf komt er 

uiteindelijk niet.

VALSE CIJFERS
Als de EU de euro invoert, mag Griekenland 

eerst niet meedoen. De schuld van het land 

is te hoog. De Grieken hebben te veel geld 

geleend bij andere landen en bedrijven. Door 

Amerikaanse dollars te lenen, mag Griekenland 

uiteindelijk tóch de euro invoeren. Maar omdat 

het in 2008 slecht gaat met de Amerikaanse 

dollar, wordt de schuld van Griekenland nóg 

groter. De Griekse regering houdt dit lang ge-

heim. Het land geeft verkeerde cijfers door aan 

de EU. Daardoor lijkt het alsof alles goed gaat.

GELDPROBLEMEN!

Als jij je schulden niet meer kunt betalen, ga je failliet. Dat een 

bedrijf failliet kan gaan, heb je vast wel eens gehoord. Maar 

kan een heel land ook failliet gaan? In 2008 is de Europese 

Unie bang dat het met Griekenland gebeurt.

Horizontaal

3. De naam die de euro 

eigenlijk zou krijgen (3)

6. Als de hele bevolking 

ergens over stemt, 

noemen we dat 

een ... (10)

7. Omdat boeren 

belangrijk zijn 

voor de EU, geeft 

Europa veel geld uit 

aan … (8)

8. Bordspel met 

nepgeld (8)
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Wat weet jij allemaal over geld? Vul de kruiswoordpuzzel in!

Verticaal

1. Een Europees land dat bijna 

failliet ging (11)

2. De munt die Nederland gebruikte voor de 

invoering van de euro (6)

4. Dit land heeft zwanen op zijn euromunt (7)

5. Dit land heeft een adelaar op zijn euromunt (9)

8. De munt die Duitsland gebruikte voor de 

invoering van de euro (4)
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VRAAG HET JE OPA, OMA OF BUURVROUW!

Ken jij iemand die veel van vroeger heeft 

meegemaakt? Dan kun je hem of haar eens vragen 

hoe het eraan toeging voordat de euro er was.

Hoe oud was jij toen je voor het eerst naar het buitenland ging?

Moest je toen je paspoort laten zien?

In welke landen ben jij allemaal geweest?

Vond je het lastig dat je toen allemaal verschillende muntjes en 

briefgeld had?

Heb je nog oude muntjes?

WIE BETAALT DAT?

Hoe komt de EU eigenlijk 

aan al die miljarden? Alle 

lidstaten betalen ieder jaar 

geld aan de EU. Rijkere 

landen betalen meer dan 

armere landen. De EU krijgt 

ook geld als landen buiten 

Europa spullen naar de EU 

brengen. Als een Amerikaans 

bedrijf een televisie verkoopt 

aan iemand in de EU, 

moet dat Amerikaanse 

bedrijf daar namelijk extra 

belasting voor betalen. Dat 

noemen we invoerrechten, 

en dat geld gaat naar 

de EU.

Europa-feitje!
Europa telt maar liefst 
51 landen, maar is toch 
het op één na kleinste 
continent ter wereld! 
Alleen Australië is 

kleiner.

Wist-je-datje
EU-landen moeten 

extra geld 
betalen aan de 
EU voor al het 

verpakkingsafval 
in het land. 

Als landen hun 
verpakkingen niet 
recyclen, kost ze 

dat dus extra geld!

In 2021 wil de Europese Unie maar liefst 164 miljard euro uitgeven. Dat is ongeveer 365 euro 

per inwoner van de EU! Waar komt dat geld vandaan? En waar moet het allemaal naartoe?

KLIMAAT
De EU geeft geld uit om 

de opwarming van de 

aarde tegen te houden. 

De Unie geeft bijvoorbeeld 

geld aan bedrijven om 

milieuvriendelijker te worden.

LANDBOUW
De EU geeft veel geld aan 

boeren in EU-landen. Die 

moeten namelijk zorgen voor 

gezond voedsel in Europa.

MIGRATIE
De EU geeft geld uit om 

vluchtelingen te helpen. Maar 

de EU betaalt ook geld om de 

grenzen te beveiligen en niet 

iedereen zomaar binnen te 

laten in Europa.

VEILIGHEID
De EU zet geld opzij om voor 

de veiligheid van lidstaten 

te zorgen.

BETERE WEGEN
De EU wil dat 

vakantiegangers, 

vrachtwagens, treinen en 

vliegtuigen sneller door 

Europa kunnen reizen. 

Daarom geeft de EU geld uit 

aan betere wegen, snellere 

spoorlijnen en grotere 

vliegvelden.

HERSTEL NA DE 
CORONACRISIS

Het coronavirus zorgt in veel 

lidstaten voor geldproblemen. 

Mensen raken hun baan kwijt 

en bedrijven gaan failliet. De 

EU gebruikt daarom geld om 

landen te helpen.

GELD MOET ROLLEN

Als jij je zakgeld krijgt, kun je dat aan allerlei dingen uitgeven. Misschien koop 

je snoep of een tijdschrift. Of misschien spaar je wel voor een spelcomputer. 

Net zoals jij moet de Europese Unie kiezen waar zij geld aan uitgeeft.
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IK BEN: Stasia Vasiliadis

IK BEN: 11 jaar oud

DIT IS MIJN LAND: Griekenland

HET WEER IN MIJN LAND: Griekenland ligt aan de Middellandse 

Zee en heeft heel lekker weer. Ons land bestaat voor een 

groot deel uit eilanden. In de zomer kan het wel boven 

de veertig graden worden. We kunnen vaak naar het 

strand! In de winter regent het vaak, maar 

echt heel koud wordt het gelukkig niet. 

LIEVELINGSETEN: Ik eet heel graag giouvetsi. Dat 

maak je met orzo, dat is een soort pasta. Er zit 

een hele lekkere tomatensaus bij en wat vlees. 

Mijn moeder maakt het met lamsvlees. Ik zou 

het elke dag kunnen eten! Ik vind het ook lekker 

om dan een beetje tzatziki erbij te eten. Dat is 

een frisse salade met komkommer en yoghurt. 

MIJN DAG: Ik ga elke week van maandag tot en 

met vrijdag naar school. Mijn schooldag be-

gint om 8 uur ’s ochtends en eindigt om 2 uur ’s 

middags. Op school krijg ik les in de Griekse taal, 

wiskunde, geschiedenis, Engels, biologie, aardrijkskunde, kunst en nog 

veel meer. Volgend jaar ga ik naar het Gymnasio, dat is de Griekse 

middelbare school. 

WELKE TAAL WORDT ER IN GRIEKENLAND GESPROKEN? In Griekenland spreken 

we Grieks. Veel mensen kennen ook Engels en in sommige delen van 

ons land spreken mensen ook Turks of Albanees. 

BEROEMD PERSOON UIT MIJN LAND: Ik ben groot fan van 

Stefania Liberakakis. Zij deed mee aan het Eurovisie 

Songfestival en miljoenen mensen over de hele wereld 

zagen haar optreden! Ik word altijd heel blij als ik 

haar hit Last Dance hoor en moet dan altijd even 

mee dansen.

WAAR STAAT GRIEKENLAND OM BEKEND?

Griekenland is over de hele wereld be-

kend vanwege de Oude Grieken die 

hier duizenden jaren geleden leefden. 

Griekenland bestond toen uit verschil-

lende kleine landjes. Er waren toen veel 

slimme geleerden. Hun ideeën worden 

nu nog steeds gebruikt, zoals democratie! 

Die zou ontstaan zijn in de stad Athene, 

dat is nu de hoofdstad van Griekenland. 

Mensen lezen nog steeds teksten van 

die geleerden of gebruiken hun ideeën. 

De Oude Grieken maakten ook mooie 

kunst. Ze maakten beelden en beschil-

derden potten en muren met mooie 

tekeningen. Deze tekeningen vertelden 

vaak een verhaal. 

KUN JE NOG WAT ZIEN VAN DE OUDE GRIEKEN?

Ja! In heel Griekenland kun je nog spo-

ren van de Oude Grieken vinden, ook al 

leefden ze duizenden jaren geleden. 

Je vindt hier resten van oude steden 

en mooie standbeelden. Ik vind zelf de oude 

tempels heel bijzonder. Dat waren een soort kerken voor de Oude 

Grieken, het waren heel belangrijke gebouwen. Ze versierden zo’n 

 tempel heel mooi en ze stonden vaak midden in de stad. 

WAAROM BEN JE TROTS OP GRIEKENLAND? Griekenland heeft een zware tijd 

gehad. Ons land had weinig geld en mocht misschien niet meer mee-

doen met de euro. Europa was heel streng voor ons. Maar dat zorgde 

voor problemen. Heel veel mensen hadden toen geen werk en werden 

steeds armer. Maar de laatste tijd gaat het beter met Griekenland. Ik 

ben heel trots op hoe wij als Grieken door blijven zetten in moeilijke 

tijden. 

WAT MERK JIJ ERVAN DAT GRIEKENLAND BIJ DE EUROPESE UNIE HOORT? Ik merk 

vooral dat we allemaal de euro hebben. Wanneer ik op vakantie ben in 

de Europese Unie kan ik overal met hetzelfde geld betalen. Dat is wel 

makkelijk, want dan hoef ik niet zo veel te rekenen! Voor toeristen die 

naar Griekenland komen is het ook erg makkelijk dat ze hun eigen geld 

kunnen gebruiken.

BERICHT UIT EUROPA!

Songfestival en miljoenen mensen over de hele wereld 

Stefania Liberakakis

giouvetsi

Het Parthenon 
in Athene
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