
Als het economische 
crisis is, is er weinig 
geld. Werkgevers 
moeten dan 
besparen. Vaak 
moeten ze mensen 
ontslaan, omdat ze 
geen geld meer 
hebben om hun loon 
te betalen. 

ontslagen door gebrek 
aan geld 



Nonkel Bart is 
ontslagen. Hij was 
verpleger in een 
bejaardentehuis. Hij 
mag er  niet meer 
werken omdat het 
bejaardentehuis niet 
genoeg geld heeft 
om hem te betalen 
voor zijn werk.  

ontslagen door gebrek 
aan geld 



Ook al is er zoveel 
werk in een bedrijf, 
zolang er geen geld 
is, kunnen mensen 
niet worden 
aangenomen. Want 
niemand kan voor 
niets werken. 
Iedereen heeft geld 
nodig om te leven. 

op zoek naar werk = op 
zoek naar geld 



Nonkel Bart wil 
graag werken. Maar 
natuurlijk wil hij 
daarvoor betaald 
worden. Iedereen 
heeft geld nodig om 
te leven. 

op zoek naar werk = op 
zoek naar geld 



Stel je voor. In een land 
als Burundi zijn er niet 
zoveel ziekenhuizen. Toch 
worden ook daar mensen 
ziek en hebben ze 
verzorging nodig. Er is 
dus werk genoeg om een 
ziekenhuis te beginnen. 
Maar als je geen geld 
hebt om de dokters en 
verplegers te betalen, kan 
je geen ziekenhuis 
opstarten. 

geld gezocht om te 
kunnen werken 



In het bejaardentehuis 
van nonkel Bart 
wonen heel veel 
bejaarden. Zoveel dat 
de verplegers het 
werk niet de baas 
kunnen. Toch zijn er 
dit jaar 3 verplegers 
ontslagen. 

Er was gewoon geen 
geld om hen te 

geld gezocht om te 
kunnen werken 



Het probleem van 
werkloosheid is 
niet dat er geen 
werk is, maar dat 
er geen geld is om 
de mensen te 
betalen. 

werkloosheid is een 
gebrek aan geld,  

niet aan werk 



Nonkel Bart is niet 
ontslagen omdat 
er niet genoeg 
bejaarden waren 
om voor te zorgen.  

Hij is ontslagen 
omdat er geen 
geld was om zijn 
loon te betalen.  

werkloosheid is een 
gebrek aan geld,  

niet aan werk 


