
 

De meeste mensen 
in de wereld hebben 
weinig geld. Velen 
onder hen hebben zelfs 
te weinig geld om eten 
of kleren te kopen. 

armoede is ... 



Ook hier in België 
hebben steeds meer 
mensen moeite om 
de ‘gewone’ dingen 
te kunnen betalen: 
kleren, dokter, 
geneesmiddelen, 
school, … Armoede 
bestaat ook bij ons! 

armoede is … 
 
 



Geld is schaars, dat wil 
zeggen dat er weinig van 
is.  Dat moet zo, want 
hoe zeldzamer en dus 
schaarser iets is, hoe meer 
het waard is. Geld zal er 
nooit genoeg zijn voor 
iedereen. Als we armoede 
met geld willen 
bestrijden, zal de 
armoede nooit 

geld en armoede 



Als je geen geld 
hebt, kan je 
belangrijke dingen 
niet kopen: boeken 
voor op school, het 
schoolreisje,  een 
warme jas, ... 

geld en armoede 
 



Wie geld wil 
verdienen, moet 
werken. Wie geen 
werk heeft, verdient 
geen geld. 

werken en geld 



Milan vindt geen 
werk. Daarom heeft 
hij het moeilijk om 
de dokter en de 
tandarts te betalen.  

werken en geld 
 



Er is zoveel werk nog 
op onze aarde: wie 
heeft er zelf soms 
geen handje nodig, 
thuis, op school, op 
het werk? Welke 
zieke, mindervalide of 
bejaarde kan geen 
hulp gebruiken?  

Er is werk in overvloed 



Begrijp jij dit? 

Zoveel mensen 
vinden geen werk. 

Maar op tv zeggen ze 
dat er te weinig 
verplegers, 
bouwvakkers, 
bejaardenhelpers, … 
zijn!  

Er is werk in overvloed 
 
 



Het is belangrijk dat je 
iets kan doen met je 
talenten. Wie goed kan 
naaien, wordt naaister, 
wie handig is, wordt 
klusjesman, wie goed kan 
schrijven, wordt 
journalist,... Door je 
talenten in je werk te 
gebruiken, voel je je goed 
en gewaardeerd.  Je kan 
dan trots zijn op jezelf. 

werk en talent 



Ken je dat gevoel ook? 
Het gevoel iets erg 
goed te hebben 
gedaan en een dikke 
pluim van anderen te 
krijgen? Daarom vind 
ik het fijn dingen voor 
anderen te doen. 

werk en talent 



Veel mensen 
vinden geen werk. 
Dat is vaak erg 
moeilijk. Hun 
talenten gaan 
zomaar verloren … 
Dat is niet fijn. 

je talenten oefenen 



Ook al heb je 
talent om te 
voetballen, als je 
nooit de kans 
krijgt om te 
voetballen, kan je 
er ook nooit goed 
in worden.  

je talenten oefenen 


