
KNUTSEL 
EROP LOS

1. Knip de bovenkant en onderkant  
uit het pak.

2. Vouw de zijkanten van het pak  
naar binnen en duw het pak plat.

3. Knip de voorkant van het pak  
voor ongeveer 1/3 open (knip over  
de hoeklijntjes) en vouw de flap om.

4. Knip het stuk pak boven de flap weg.

5. Vouw het onderste deel van het  
pak dubbel en druk dit stevig aan. 
De open kanten van het pak liggen  
nu precies op elkaar.

6. Niet de open kanten van het pak  
(die je zojuist hebt dubbelgevouwen) 
aan elkaar.

7. Vouw de flap over de portemonnee 
heen en druk stevig aan.

8. Plak tape of velcro op de flap  
en op de portemonnee zodat deze  
open en dicht kan.

BENODIGDHEDEN
- Leeg drinkpak
- Tape/velcro (hard en zacht stukje)
- Schaar
- Nietmachine

doe-KRANTJE 
20-26 maart 2023

Dit doe-krantje staat vol leuke spelletjes  
over geld voor thuis of op school.

Mijn eerste deel zegt

Mijn tweede deel is wat overblijft na verbranding

Mijn laatste deel is wat een glas zegt als je  
erop tikt met een lepel

Mijn geheel is wat de overheid elk jaar int om  
uitgaven te kunnen doen

WAT BEN  IK?LAAT JE FANTASIE DE VRIJE LOOP! 

Teken jouw cool/knettergek/mooi/artistiek ontwerp van een spaarpot en win een 
mooie prijs (een zak en een drinkbus van Wikifin).

TEKENWEDSTRIJD

Wees origineel! 
Stuur dit digitaal naar 
info@wikifin.be 
(onderwerp: Tekenwedstrijd Wikifin) 

of per post naar
Tekenwedstrijd Wikifin
Congresstraat 12-14,
1000 Brussel 

Vergeet niet je naam, e-mailadres en telefoonnummer toe te voegen. Veel plezier!
Je kan het wedstrijdreglement vinden op deze pagina:

WERKWIJZE

WIST JE DAT...
…JE MET EEN GESCHEURD BILJET 

NOG MAG BETALEN?

Zolang je meer dan de helft van het biljet 
nog hebt, kan je het bij de Nationale Bank 
van België inwisselen voor een ander biljet.
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OPLOSSING:

...........................................

WAT BEN IK?  Belasting
REBUS Geld alleen maakt niet gelukkig
KRUISWOORDRAADSEL Spaarvarken
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OPLOSSING:



KRUISWOORDRAADSEL
HORIZONTAAL

2 Geld opzijzetten voor later
4 Bekende cryptomunt
6 Wanneer je geen winst maakt, heb je ...
8 Overzicht van inkomsten en uitgaven
9 Munt van 20 verschillende landen

VERTICAAL

 1 Oude Belgische munt
3 Een ... voor de dorst
5 Engels woord voor contant geld
7 Let op! Geld ... kost ook geld
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OPLOSSING
DE OPLOSSING 

IS EEN DIER 
DAT RIJK 
KAN ZIJN.

WELK SEIZOEN BEN JIJ?

Je hebt zin om een nieuwe fiets (of tweedehands ‘nieuwe’       ), een smartphone 
of iets anders te kopen! Dit spaarvarken kan je helpen bij te houden hoeveel je  

al gespaard hebt. Wees geduldig, geld sparen kan even duren.

Het is aan jou om te beslissen  
wat je opzijzet voor later of  

wat je nu uitgeeft!

1. 
Waarvoor spaar je?  

Teken dit in het hoofd van het varken.

2.
Schrijf op hoeveel je al gespaard hebt 

in de buik van het varken.

3. 
Eens je genoeg gespaard hebt,  

nog 1 keer nadenken:  
wil je dit echt kopen?  

En als je het zeker weet,  
kopen maar!

IK SPAAR VO O R...

MOEILIJKE       KEUZE

Je krijgt 20 euro  
voor jezelf

Je krijgt elke week  
2 euro zakgeld 

Elke maand  
een klein cadeau  
voor jezelf kopen 

Geen internet

 
10 euro nu 

Je krijgt 500 euro om het  
aan een goed doel te geven

Je krijgt 2 euro telkens  
je je kamer opruimt

Sparen om op het einde  
van het jaar jezelf een  
groot cadeau te kopen

Geen zakgeld

20 euro binnen 2 maanden

Hier zijn enkele leuke dilemma’s. 
Bespreek ze met je vrienden! Welke keuzes zou jij maken? 
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BESPREEK SAMEN MET JE OUDERS EN DUID AAN

LATEN WE  
EROVER  

PRATEN… 
BESPREEK DE VOLGENDE 

VRAGEN THUIS, MET JE  
NEVEN EN NICHTEN, JE  
NONKELS OF TANTES… 

Waar geef jij het liefst  
je geld aan? 

Waar geef je liever  
geen geld aan uit?

Van welke aankoop  
heb je spijt?

Wat is jouw tip om goed  
met geld om te gaan?

Wat zou jij doen als je  
de lotto wint?

HERFST
De zon spaart zich voor 

de andere seizoenen, 
dus je weet als de beste 
dat je spaarzaam moet 
zijn. Zo blijft er genoeg 
geld over voor het hele 
jaar. En onthoud: ook al 
zijn de takken in deze 

periode wat armer, 
🌲🌳🌰🌲🌳 

het bos blijft altijd rijk!
 

WINTER
Op sommige momenten

verdwijnt geld als 
sneeuwsneeuw voor de zon. 

 Je geeft graag  
veel uit, maar je weet  
ook dat je best een  

beetje aan de kant zet. 
Voor op schoolreis  

misschien? Geld laat je 
niet koud, maar het is  
niet het belangrijkste  

in je leven.🤙

LENTE
Geld groeit niet aan  

de bomen, zelfs niet in  
de lente. Maar gelukkig 
weet jij: alle bloemen 

van morgen, zitten in de 
zaden van vandaag.
Jij hebt dus al flink  

gespaard en hebt nu 
een appeltje 🍏 voor 

de dorst. 

ZOMER
Hot hot hot!  Hot hot hot!  

Summer is coming!  
Heb je al genoeg  

gespaard voor een  
nieuwe zwemoutfit,  

of toch nog even doen 
met die coole zonnebril 
😎 van vorig jaar?  

Ook al is je portefeuille 
leeg, je bent altijd  

het zonnetje in huis. 
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