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Bratislava, Slowakije.

Jouw bal,
Jonathan!

Stommerd! Dat deed
je expres! Dat zet ik je
betaald!!!

Sorry, het
spijt me.

Laat maar zitten, Miloš,
dat kan gebeuren ...

Die bal raakte je
nauwelijks!
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Iedereen zitten graag.
Stilte.

Een begroting beheren is
niet makkelijk. Dat hebben jullie
waarschijnlijk zelf ook al gemerkt met
het zakgeld dat jullie van jullie ouders
krijgen.
Vandaag gaan we het
hebben over de begroting
van de Europese Unie.

Ik krijg geen
zakgeld!
Omdat je anders alles aan koek
en snoep uitgeeft en je volstopt
tot je misselijk bent!!

Hahahahaha!

Zo is het genoeg, stilte,
alsjeblieft!

… met 500 miljoen mensen en een
begroting van 150 miljard euro per jaar …

Het valt dus niet mee om goed met je
zakgeld om te gaan. Stel je nu eens voor
hoe moeilijk het is voor 28 landen ...
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Mijn vader vindt Europa pure
geldverspilling!

Er is inderdaad veel kritiek op Europa ...

Maar er wordt heel goed in de gaten
gehouden waar het geld naartoe gaat.
Jaarlijks gaat het om zo’n 280 000
projecten. Toch is er minder dan 1 %
fraude.

Ongeveer 94 % van de EU-begroting
gaat naar de burgers, studenten,
kleine bedrijven, ngo’s, steden en
regio’s in de lidstaten.

Ook jullie profiteren daarvan. Denk
maar aan vervoer, voedselveiligheid,
studeren in het buitenland,
milieubescherming enz.

Kom, we lopen even naar het
multimedialokaal.
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Weet iemand hoe de begroting tot
stand komt?

Hahahahaha !!!

Waarschijnlijk zetten alle landen het
op een schreeuwen als de koek wordt
verdeeld!

Het is logisch dat elk land zijn
eigen prioriteiten heeft.

Het ene land vindt culturele
projecten belangrijk, het andere
milieu of onderzoek ...

Het is niet eenvoudig om
iedereen tevreden te stellen.

Eén ding is duidelijk: aan het geld dat de
lidstaten in de Europese Unie steken, hebben de
burgers meer dan wanneer elk land het zelf zou
uitgeven.
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Wie heeft een idee?

Waar gaat al dat geld eigenlijk
naartoe?

Eh, nieuwe wegen en dat soort dingen ...
Grote bouwprojecten waar iedereen het
over heeft ...

Alleen een deel van de totale begroting gaat naar
infrastructuur.

Ongeveer 40 % van de uitgaven gaat
rechtstreeks naar natuurlijke hulpbronnen, zoals
landbouw, milieu en natuurbescherming.

Maar de Europese Unie is ook
actief op andere gebieden, zoals
justitie, humanitaire hulp, veiligheid en
mensenrechten. Daarbij staat voorop
dat projecten nuttig moeten zijn
voor alle Europese burgers.

Willen jullie zelf eens zien hoe dat werkt?
Wij mogen meedoen aan de eerste olympiade
over „het Europa van morgen”! We gaan een paar
dagen doorbrengen in een dorp dat met steun van
de Europese Unie experimenteert met groene
energie. Fantastisch, hè!

Jullie moeten nu bedenken hoe we onze reis
naar Spanje gaan betalen.

5

Wilt u er chocopasta
op?
Bratislava. De Dag van
Europa ... Een paar weken
later.

Nee, dank je ... Ik heb
liever zonder.

Je doet er te veel in ...
Zo komen we nooit uit de
kosten.

Laat me toch,
Antonín.

Als ik de glazen niet
helemaal volschenk, is dat
afzetterij.

En, hoe gaat het met de
verkoop van jullie crêpes?

Mmm, heerlijk!!

Ze vliegen weg!
Wilt u er een
proberen?
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De volgende dag.

Ik wil iedereen bedanken
voor alle hulp en steun. De
markt was een groot succes.

En volgens mij is Jonathan, onze
wiskunstenaar en penningmeester, zeer
tevreden!

Miloš, Jonathan heeft
zichzelf aangemeld als
penningmeester.
Hoezo? Mag
hij het geld
houden??

Jou heb ik trouwens
niet gezien bij het
opruimen na afloop ...
Nu moeten we dus
keuzes maken. Met welk
vervoermiddel zullen
we op reis gaan?

De fiets!??

Ben je gek? Dat is
veel te ver!!!
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Een mooie winst, maar ons budget is
nogsteeds klein … We zullen eens goed
moeten nadenken.

We kunnen met ons geld toch
auto’s huren!

Onze
penningmeester
heeft gesproken.

Ja, en zeker slapen in dure
hotels en eten in chique
restaurants!? Zo komen we
nooit in Spanje!

Rustig maar, Jonathan,
we houden het goedkoop!
Campings en alleen koude
douches!

Het is wel een lange reis. We
moeten een lijst maken van
alle uitgaven en vooral niets
vergeten ... Geld is zo op!

We gaan met een bus en moeten
vijf landen door: Hongarije, Slovenië,
Italië, Frankrijk en Spanje. Onderweg
bezoeken we projecten waaraan de EU
meebetaalt.

Fietsen en andere spullen gaan mee in een
aanhanger.
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Vorm een groepje voor elk
land dat we bezoeken en
verzamel informatie over
eventuele excursies en
onderdak.

En wat gaan we eten? Ik
verbrand veel calorieën!

Hahahaha!

We zullen jullie ouders vragen iets bij
te dragen, Arno ... We redden ons wel.
Restaurants, campings ... en we gaan zelf koken.
Er zijn vast wel kinderen in de klas die
kunnen koken!

Dit is een uitstekende
oefening. Zo zien jullie
meteen hoe moeilijk het voor
de lidstaten is om samen een
begroting op te stellen voor
de Europese Unie.

Als we alle
informatie hebben,
moeten we keuzes
maken ...

Iedereen wil zijn eigen ideeën en projecten
erdoor krijgen ... Niet simpel om iedereen op één lijn
te krijgen.
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Eindelijk, het is vakantie en het avontuur kan
beginnen ...

Pas goed op, hè, Antonín! Kom heelhuids
terug! Wees voorzichtig. Krijg ik nog een
zoen?

Ja, maar wel
snel!

Klopt het allemaal, Jonathan? Het is wel een
hele verantwoordelijkheid!

Het gaat prima, alles is onder
controle!
Wat een knap meisje, Antonín?
Wie is dat!?

Hé, Antonín! Hou een plaats
naast je voor mij bezet.

Mam, moeten jullie niet
weg???
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We gaan, jongens! Eerste stop:
Boedapest ... We worden in de
schouwburg verwacht.

Hè bah, de
schouwburg!! Dat begint
goed zeg!!!
Wil je? Heeft
mijn moeder
gemaakt ...

Dank je, ik sterf van
de honger!

Nou, jij eet echt
voor twee, Arno!

Boedapest,
Hongarije.
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Centrum van Boedapest,
twee uur later.

Klap, Klap, Klap…!!

Dat was geweldig!

Ik wist wel dat jullie het leuk zouden
vinden! En er is nog een verrassing: we
gaan goulash eten in het restaurant
van de schouwburg!

Ik kan niet wachten!!

Verrassing!!
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Welkom in onze schouwburg. Dankzij
financiële steun van de Europese Unie kunnen
we de tekst vertalen voor bezoekers die geen
Hongaars spreken.

En, vonden jullie het
toneelstuk niet saai?

Is acteren moeilijk? Hoe
leer je zo’n rol helemaal uit het
hoofd?

Nee hoor,
helemaal niet! Het was
fantastisch!

Dat is óns geheim ... en als we
onze tekst vergeten, is er gelukkig
nog een souffleur ...

Staat u iedere avond op de planken?

Ja. Nu de taal geen probleem meer
is, trekken we steeds meer publiek.
Mensen komen van heinde en verre
om ons te zien ... Vroeger viel het
beslist niet mee ...

13

Boedapest, de volgende
morgen.

We rijden door Slovenië naar Italië, waar we de
nacht doorbrengen.

Vandaag hebben we
een lang traject voor
de boeg.

Heb je de jackpot gewonnen,
Jonathan?

Hou toch op, Miloš! Je bent
niet grappig!
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Slovenië.

We zijn net Slovenië uit
gereden. Nu zijn we in Italië.
Het hotel is niet ver meer.

Slovenië? Dat lijkt op Slowakije,
maar het zijn twee verschillende
landen, toch?

Ja, maar het zijn
allebei EU-landen.
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Veneto, Italië. De
volgende dag.

Een religieuze
gemeenschap heeft
lang geleden een
klooster gebouwd op
het eiland. Dat kunnen
we nu bezoeken.

Er is een brug naar
het eiland.

Oh nee, ik geloof dat ons
uitstapje in het water valt! In
mijn gids stond niets over een
kapotte brug. Sorry, jongens.

Buongiorno! De
brug is ingestort
door de aardbeving.
Maar als jullie naar het
eiland willen, kan mijn
vader jullie met zijn
vissersboot brengen ...

Wow, te
gek!!
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Vooruit dan maar. We
zien wel hoe we dat gaan
betalen ... Haal je vader
maar.

Ik doe voor alle zekerheid maar
een stap opzij ...

Haha!! Je bent
lijkbleek ... Je ontbijt
is zeker niet zo goed
gevallen ...

Hou op,
helemaal niet
leuk ... Volgens mij
ben ik zeeziek ... Beuuu

Stommerd!!

Ik wacht hier op
jullie. Blijf niet te
lang ... Er is slecht weer
op komst.
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We zijn er, jongens! Het
klooster dateert van de
16e eeuw.

Ik heb een pizzeria
gezien bij de pier. Zullen we daar
naartoe gaan?? Het is al bijna
twaalf uur ...
Oké, goed idee. Ik neem
een pizza Margherita!

Deze foto ga ik
inlijsten.
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Kunt u iets klaarmaken voor deze
hongerlappen?

Natuurlijk!
Pizza! Pronto!!

Sinds de brug door de
aardbeving is ingestort,
hebben we maar weinig
klanten ...
Maar ze gaan hem herstellen ... met steun
van Europa ... Ze moeten wel snel zijn, anders
moeten we sluiten ... Terwijl we deze zaak
al tachtig jaar hebben!!

Dit is de lekkerste pizza die ik
ooit heb gegeten ... Levert u ook
aan huis?
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Hahahaha!

Italië, de volgende dag.

Vanavond gaan we kamperen op een
boerderij van een Franse boomkweker
die met steun van Europa vergeten
fruitsoorten kweekt.

Frankrijk.

En voorzichtig, hè!

Proost!!

Welkom in mijn boomgaard ... Jullie
zullen wel dorst hebben! Ik zal jullie
het lekkerste perziksap ter wereld
inschenken. Zelfgemaakt.
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Zulk fruit zie je niet vaak!

Nu komen ze van over de
hele wereld om mijn boompjes
te kopen ... en krijgen ze niet
genoeg van mijn fruit.

Toen ik mijn eerste zeldzame
appelbomen plantte, vond iedereen
mij een rare vogel.

Arno, schaam je!
Wie heeft gezegd
dat dat mocht!?

Hahahaha!

Laat maar, dat mag! Jullie
mogen zoveel valappels eten als
je maar wilt!

WERK????

Straks laat ik jullie
de schuur zien waar jullie
vanavond slapen ... en dan zet
ik jullie aan het werk.

Ja, ik heb geregeld dat we
gratis kunnen overnachten in ruil voor
een paar uur werk ... Is dat niet goed of
zo???
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Cool! Echt een luxevakantie!!
Bedankt, Jonathan!!

En, heeft iedereen een
lekker plekje gevonden?? Superde-luxe accommodatie!
Ja, dit is perfect!

Antonín, kom uit die
boom! Je zit veel te
hoog. Dat is gevaarlijk.

Oh, nee!!!
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Auuww!
Het doet
vreselijk veel
pijn!!

Ik bel een ambulance.

Maak je geen zorgen, Antonín.
Ik zorg wel voor je.

Genoeg opwinding voor
vandaag. Nu gaan we allemaal
even rusten … Ik heb wel
vrijwilligers nodig om
aardappelen te schillen …
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Je bent hier in goede handen. Dit is een erg
goed ziekenhuis. Dankzij Europees geld hebben we
zelfs een afdeling voor kankeronderzoek.

Het is een verstuikte enkel,
dat valt mee. Maar je moet wel
een nachtje blijven. Voor je het
weet, kun je weer terug naar je
klasgenoten.

Jij eet echt als een
paard. Maar er zijn nog
appelen ...

Is er nog iets
over?
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Een paar uur later ...
Help, brand!

Jullie hebben ons
gered!!
Gelukkig zijn we goed
uitgerust! Onze brandweerauto’s
zijn gloednieuw. Onze oude
auto’s vielen bijna uit elkaar en
zijn vervangen met geld van de
Europese Unie.
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Jullie kunnen hier
overnachten, geen probleem.
Ik heb nieuws van Antonín. Het gaat
goed met hem, maar hij komt pas eind
deze middag terug ... Een beetje laat om nog
te vertrekken ... We gaan dus een dag
achterlopen op ons schema.

En nu ga je ons vertellen
dat die tunnel ook door de
Europese Unie gefinancierd is,
nietwaar?

Kunnen we de nieuwe tunnel
tussen Spanje en Frankrijk niet
nemen? Zo kunnen we de verloren
tijd inhalen.

Dat is aardig van u.

Je hebt me door,
Sherlock!

Zo, daar ben je, luilak!
Het werd tijd!
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Het laatste stuk! We zijn bijna in
Spanje …

Noord-Spanje.

Jongens, zorg ervoor dat de
school en ons land trots op jullie
kunnen zijn! Probeer een medaille
mee naar huis te nemen!

Het ziet er hier
best cool uit!

Hallo, komen jullie uit
Slowakije? Ik hoorde
jullie praten. Ik spreek
jullie taal een beetje.
Zelf ben ik Spaanse.
Ik heet Elena … Mijn
vrienden noemen me
rekenmachine ... Ik kan
supersnel optellen en
aftrekken. Onze tent
staat verderop.

Eh, ¡hola! Ik ben
Jonathan.
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Aha! Vlinders in je buik? ...
Je vindt Elena wel leuk, hè?

Ik, jaloers?
Waarom zou ik? Ik
heb al een fanclub!

Hoe kom je erbij,
Antonín! Ben je
jaloers of zo?

Hebben jullie het
over mij? Ik hoop
dat het positief
is!?

Je bedoelt
Adriana?

Als je het over de
duvel hebt ...
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Welkom iedereen! Bienvenue à
tous! Bienvenidos in dit dorp, een
laboratorium voor de energie van de
toekomst!

Dankzij de financiële steun van de
Europese Unie testen we hier nieuwe
milieuvriendelijke technologieën.
We bouwen aan de toekomst!

Bij jullie laatste opdracht
komt een beetje wiskunde kijken.
Jullie hoeven de EU-financiën niet te
beheren, maar moeten wel voor jullie
eigen zakgeld zorgen. Jullie moeten
leren je uitgaven te plannen en af te
stemmen op de inkomsten.

Jullie opdracht ... De EU geeft steun
aan werkloze jongeren in regio’s met
een werkloosheidspercentage van meer
dan 25 %. Europa telt 270 regio’s. De EU
heeft drie miljard euro te besteden.
Hoeveel landen ontvangen deze steun?
Welk land krijgt het meest?
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Maak je geen zorgen. Tot in het
lokaal boven op de heuvel is er wifi
zodat jullie met je gsm informatie kunnen
opzoeken. De groep met de hoogste score
voor alle opdrachten organiseert de volgende
jeugdolympiade.

De volgende dag.

¡Hola! Eet
smakelijk! Tot
straks.

Hallo Elena!
¡Gracias!

Stromend water is een
onuitputtelijke bron van energie.
Het is aan jullie om daarvan met
dit materiaal optimaal gebruik te
maken.

Gemakkelijk ...
We bouwen een
watermolen …
Dan kunnen we
elektriciteit
opwekken ...
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Wil je zien
wat wij hebben
gemaakt?

Jammer dat je niet in ons team zit! Je
bent echt een genie! Een genio!!

Oké, over vijf minuutjes, we
zijn zelf nog niet klaar.

En het lievelingetje
van de juf …

Arme Jonathan ... Hij is een
beetje naïef. Hij heeft niet door
dat ze een oogje op hem heeft.

Welnee, ze is gewoon
aardig.
Aha, te laat ... Ik heb
al gezien wat je schreef:
„Elena”.

Laat me toch met
rust.
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Verder met de wedstrijd …
Sommige turbines zijn echte
meesterwerken ... Knap werk! Na
het ontbijt gaan we naar de aula
voor de theorietesten.

Na de industriële revolutie bestond
Ierland nog maar voor 1 % uit bos. Nu is dat
11 %. Europa heeft 550 hectare met bomen
beplant. Welk aandeel is dat van het totale
grondgebied van Ierland?
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Arno, jij bent
de beste bij
crosscountrywedstrijden.

De jury is vóór!!

Boven op de heuvel hebben we een weerstation
opgezet voor onze hernieuwbare-energiecentrale.
Lees de gegevens van het scherm en ren zo hard
als je kunt terug naar hier. Kies jullie snelste
atleet.

Af!

Bravo, bravo!!
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AAAAAAHHHH

Dit avondspel is cool! Ik
vind het leuk!!

Irena, je bent niet
goed wijs!!

En jij bent een
angsthaas!!

De eerste
enveloppe. Ik heb
hem gevonden!!
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Goed van je!!

Een project in Italië om herbruikbare plastic kisten
voor groenten en fruit te maken kreeg steun van de EU. Nu
worden 12 miljoen kisten gefabriceerd. Hoe vaak worden ze
gemiddeld gebruikt?

Elke kist bijna tien
keer. Dat heb ik op tv
gezien.

¡Hasta luego!
¡Buenas noches!
¡Hasta luego!

Jonathan?
Jonathan?? Waar is
die eigenlijk??

Dat is raar. Jonathans vriendinnetje
was er niet bij!
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We splitsen ons op in groepen om
het hele gebied te doorzoeken tot de
politie er is. Twee kinderen ontbreken:
Jonathan en Elena.

Die vinden we niet meer en ons geld
ook niet. Die viert een feestje met zijn
vriendinnetje ...

Je kletst uit je
nek!!

Laat hem met rust! Het is toch raar dat ze allebei weg
zijn … Die twee hebben duidelijk iets samen. Gisteravond
zag ik toevallig dat Jonathan haar sms’te ...

Hou eens op! Ik hoop dat
er met hen niets gebeurd is.
Laten we gaan. Ze kunnen niet
ver zijn.
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ELENA???
¿Dónde estás?

JONATHAN!??
WAAR BEN JE!!

JONATHAN!??
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JONATHAN!?? HOOR JE
ONS??

We vinden ze wel! De politie
is er al.

Ik maak me echt zorgen. Er
is iets mis ... Er moet iets met
hen gebeurd zijn. Het is bijna
drie uur ’s nachts ...

ff, arff

Arff, ar

ELENA???
¿HOLA?

ELE …
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Ik denk dat het klopt. Negentien
landen krijgen financiële steun en
Spanje krijgt het meest.

We waren ontzettend
ongerust!!

We hebben de cijfers voor de jeugdwerkloosheid
voor elke regio op internet gevonden. Eerst
hebben we de percentages hoger dan 25 %
geselecteerd en het aantal werklozen bij elkaar
opgeteld. Daarna hebben we het totale bedrag van
drie miljard euro gedeeld door dat aantal. En die
coëfficiënt hebben we dan gebruikt om het
exacte bedrag te berekenen.

Het klopt, maar jullie
hadden wel even iemand moeten
verwittigen voordat je hier
naartoe kwam.
39

Hola, ¿qué tal? Lekker
geslapen??

Kom je volgend
jaar naar
Bratislava?
Jammer dat je
weer naar huis
gaat.
Niet lang
genoeg!
Hoe kun je wiskunde nu zó
leuk vinden!!!! ????

Jullie zijn echte
kampioenen!

Hahaha
Voor de volgende olympiade over „het Europa van morgen” zijn we
te gast bij Melina’s klas in Slowakije. Hopelijk zijn de opdrachten
daar niet zo moeilijk als het probleem dat Jonathan en
Elena gisteren hebben opgelost!

Hahahaha!
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Al spelend leren over
de EU!
Test eens wat je in dit boek hebt geleerd en speel het spel „Ontdek Europa!” op internet! Ga naar
europa.eu/europago/explore
Voor jou
Je kunt allerlei leuke weetjes over alle EU-landen vinden en meer over de EU leren in de Kids’
Corner. Ook vind je er volop spelletjes en quizzen!
europa.eu/kids-corner

Waar zijn EU-publicaties verkrijgbaar?
Gratis publicaties:
•
één exemplaar: via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
•
meerdere exemplaren of posters/kaarten: bij de vertegenwoordigingen van de Europese Unie
(http://ec.europa.eu/represent_nl.htm),
bij de delegaties in niet-EU-landen (http://eeas.europa.eu/delegations/index_nl.htm),
door contact op te nemen met Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_nl.htm),
door te bellen naar 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis in de hele Europese Unie) (*).
(*)

De informatie wordt gratis verstrekt en bellen is doorgaans gratis, maar sommige operatoren, telefooncellen of hotels
kunnen kosten aanrekenen.

Betaalde publicaties:
•
via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
Betaalde abonnementen:
•
bij een van de verkoopkantoren van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_nl.htm).
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Doe onze quiz en speel nog veel
meer spelletjes op http://goo.gl/
hAQ6cQ

De EU-begroting is ook op Facebook (https://
www.facebook.com/EUBudget), Twitter (https://
twitter.com/EU_Budget/) en Google+ (http://goo.gl/
wXZrq). Er zijn zelfs video’s op
YouTube (http://goo.gl/nAXoP0)!
Websites en e-mails? Dat is zo
middeleeuws! Ik gebruik alleen maar
Facebook.

KV-01-13-560-NL-C

We waren zo geboeid door de EUbegroting dat we er meer over wilden
leren. Wist je dat je veel info kunt vinden
op http://ec.europa.eu/budget?
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