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WANNEER DE REGIO’S 
ONS DICHTER BIJ 
ELKAAR BRENGEN

De regio’s vormen de rijkdom van Europa: een mozaïek van culturen, talen en eigenheden. 
Een uitzonderlijk geheel, waar het samenleven met elkaar elke dag opnieuw wordt uitge-
vonden. De regio’s beschikken uiteraard niet allemaal over dezelfde troeven. 

Er kunnen soms grote verschillen zijn, bijvoorbeeld op het vlak van banencreatie, economische 
groei, verbetering van de levenskwaliteit, of duurzame ontwikkeling.

De missie van het regionaal en stedelijk beleid bestaat erin de economische, sociale en territo-
riale samenhang van de Europese Unie te versterken door die verschillen in de levensstandaard 
te verkleinen, en wel via kennisoverdracht, via optimaal gebruik van menselijk kapitaal, via de 
bevordering van grensoverschrijdende samenwerking, enzovoort. 

De minst welvarende regio’s in de Europese Unie worden geholpen met ambitieuze investerin-
gen in projecten rond infrastructuur, rond onderzoek en innovatie, of rond energie-efficiëntie. De 
fondsen geïnvesteerd in die minst ontwikkelde regio’s zijn krachtige instrumenten van solidari-
teit. En ze komen tevens bedrijven uit economisch verder ontwikkelde landen ten goede, want 
zij vinden er een afzetmarkt voor hun goederen of hun knowhow.

De doelstellingen van dit beleid zijn heel concreet: investeren in de regio’s om de levens- en 
arbeidsomstandigheden van de burgers te verbeteren.

De zes volgende verhalen illustreren deze intentie die de missie van het regionaal en stedelijk 
beleid drijft.

Het zijn fragmenten uit het leven van vrouwen en mannen, waarvoor de auteurs zich hebben 
geïnspireerd op echte, concrete projecten die hebben bijgedragen tot een betere levenskwaliteit 
en leefomgeving voor talloze Europese burgers.

Direct of indirect komen deze projecten elk van ons in het dagelijks leven ten goede.
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Guadeloupe Martinique

Canarias

Guyane

Açores

Mayotte Réunion

 minder ontwikkelde regio’s 
 overgangsregio’s 
 meer ontwikkelde regio’s

ALLE REGIO’S VAN 
DE EUROPESE UNIE 
ZIJN ERBIJ GEBAAT
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Guadeloupe Martinique

Canarias

Guyane

Açores

Mayotte Réunion

FAMILIEBANDEN
TEKENINGEN : OLIVIER GRENSON
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FRANS-GUYANA
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Ah, mama! Wat een 
verrassing! 

Heb je er niet te lang 
over gedaan? Het is een 
ware expeditie om hier 

te geraken …

Drie uur met de bus. En dat 
terwijl we op vijfhonderd 
meter van elkaar wonen … 
Onvoorstelbaar, toch?

Ik kom langs om Clémentine te zien. We 
hebben onlangs getelefoneerd …

Neen, echt niet. Maar ja, op haar 
leeftijd heeft ze vast wel wat anders 
te doen dan tijd doorbrengen met haar 

ouwe grootje …

Nonsens! Ze houdt van 
je en dat weet je! En 
bovendien zullen we 
elkaar makkelijker 

kunnen zien dankzij de 
brug en de nieuwe weg …

Oei, maar ze is 
er niet … Heb je 
je niet van dag 

vergist?
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EEN PAAR MAANDEN LATER …

Oma!

Dag 
oma!

Ah, Clémentine, 
daar ben je!

Ik heb je 
favoriete 
taartjes 
gebakken!
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Ik was bijna 
vergeten hoe ze 
smaken. Ze zijn 

héérlijk!

Weet ik. 

Je bent dan ook zo weinig 
langsgekomen de laatste 

maanden …

Maar zonder de brug was 
het zo’n hels karwei om 

hier te geraken!

We hebben nog heel wat 
bij te praten. Wat zou je 
graag doen, Clémentine?

Gaan winkelen in Cayenne? 
Wat dacht je van een nieuw 

jurkje?

Maar het zou zonde zijn 
om de taartjes te laten 

staan, hé!

Jaaaa!!!
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Ik ben al een 
eeuwigheid niet meer 
in de stad geweest.

Ik heb gedroomd van 
dit ijsje met jou!

Je bent zo lief, oma. Het is 
fijn om elkaar weer te zien 

en leuke dingen te doen 
zoals vroeger.

CAYENNE…
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Ik weet zeker dat het 
rode jurkje je als 

gegoten zal zitten! 

Oma, je bent te 
vrijgevig!

Misschien wel. Maar op mijn leeftijd 
verander je dat niet meer! En je hebt toch nieuwe kleren 

nodig voor als de school weer 
begint … 

Heb je trouwens al beslist wat 
het wordt?

Ik ga rechten 
studeren. Ik wil 

advocaat worden.

Dat is geweldig nieuws! Aan de universiteit van 
Cayenne, neem ik aan?

Ja! 

Het staat je beeldig! 

Verkocht!
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Hoe ga je het praktisch 
aanpakken? Ik zal elke dag de bus moeten 

nemen, vier uur in totaal … Maar 
ja, ik heb niet veel keus. 

Een kamer dicht bij de 
universiteit huren, dat kan 

mama niet betalen.

Ik heb misschien een 
oplossing. Ik denk er nog 

eens over na …

Tot gauw, oma! 

En nog eens 
bedankt! 
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ENKELE DAGEN LATER
Dat zal 

Alessandra vast 
inspireren!

Waarom heb je 
dat stuk hout 
meegebracht?

Om naar m’n Italiaanse vriendin te 
sturen — zij maakt er vast een mooi 

beeldje van.

Ik ga mijn huis verkopen en naar 
Cayenne verhuizen. Ik heb er enkele 
vriendinnen en ik mis de bedrijvigheid 

van de stad … 

En dan weet ik wel een plaatsje 
voor jou te maken in mijn 

appartement …

Wat denk je?

Daar is oma!

Joepie!
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KORTE KETEN
TEKENINGEN : STEFANO RAFFAELE
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Welkom in deze „incubator voor innoverende 
ondernemingen”, uw nieuwe zakencentrum, 
gesteund door de Europese Unie. Ik wens 
iedereen veel succes!

Het is mij een genoegen Fare Impresa te mogen 
openen. In de jaren dertig was deze fabriek het 
economische hart van de hele streek.

Het gebouw stond veertig jaar lang leeg 
en werd gedeeltelijk beschadigd door de 
aardbeving, maar is nu gerenoveerd dankzij 
het Solidariteitsfonds van de Europese 
Unie. Nu begint een nieuw hoofdstuk in de 
geschiedenis van deze plek. 

CALABRIË, ZUID-ITALIË
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DE VOLGENDE DAG

U verwerkt dus uitsluitend 
streekproducten?

Alleen wat je goed kent, kun je 
goed doen — dat zei mijn vader 
altijd!

Geen enkel 
probleem!

Ja. Wij worden 
gecontroleerd door een 
onafhankelijk orgaan.

Dus u verzekert mij dat u 
de komende twee maanden 
anderhalve ton perziken, 
abrikozen en pruimen kunt 
leveren?

Uw asperges zijn 
fantastisch! Is heel 
uw onderneming 
gecertificeerd 
biologisch? 
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Hoi Aniello! Alles goed? 
Je lijkt wat gespannen …

Wie is die griet? Ze is 
niet goed wijs!!! 

Net voor de parking had 
ik bijna een aanrijding 
met een meid … Compleet 
geschift. Bruin haar, best 
knap … Ken je haar?

Van gezicht. Haar project lijkt 
wat op het jouwe, geloof ik. 
Ze is een netwerk van depots 
van biologische groenten met 
korte keten aan het opzetten.

Kan best zijn. dikke vrienden 
zullen we zeker niet worden!
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Hoe is het gegaan? Gaf 
die teler een serieuze 
indruk?

Ja, hoor. Maar aan de inrit 
van de parking ben ik bijna 
aangereden door een eikel 
van een vent. Groot, slank 
gebouwd … 

Ik weet wie je bedoelt. 
Best knap … En hij zit 
in dezelfde sector als 
wij: hij verkoopt online 
streekgroenten en 
-fruit.

Dat die pummel maar niet 
onder onze duiven komt 
schieten! Ik hou ’m in de 
gaten!

Toch niet slecht, 
de website van die 
snelheidsduivel!
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DE VOLGENDE DAG

Ik heb in geen jaren zo’n 
lekkere perzik gegeten … 
De mensen gaan er nog om 
vechten!

Ik hoop het! Maar 
we zullen logistiek 
sterk uit de hoek 
moeten komen …

Afgesproken. 
Levering volgende 
maandag dus. 
Nogmaals bedankt.

De postbode heeft dit 
voor je gebracht. 
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Van Clémentine, mijn 
vriendin uit Frans-Guyana. 
Ze schrijft dat dit stuk 
hout misschien inspiratie 
kan bieden voor mijn 
volgende sculptuur.

Voor mij de pompoensoep, 
de salade met ansjovis en 
een stukje tiramisu. En een 
spuitwater.

Net hetzelfde als 
meneer hier dus?

Euh. Hmmmmm … 
Blijkbaar …

Buon appetito, 
signorina!
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Ik zie dat we vaak bij dezelfde telers 
langsgaan … Autopech, juffrouw? Kan ik u 
van dienst zijn?

Mijn eerste project was niet 
bepaald een succes. Maar ik heb 
geleerd uit mijn fouten. Fare 
Impresa zie ik als een nieuwe kans.

Ik ook. Eerst twijfelde ik, 
maar werken met andere 
jonge ondernemers onder 
één dak heeft me over de 
streep getrokken. Dat 
zorgt voor gezonde 
concurrentie.
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Ergens wel, ja … Maar is het bij jou niet 
eerder „ieder voor zich”? Als je motor 
het niet had laten afweten, had je nog 

altijd niet tegen me gesproken …

Wel ja, ik geef toe 
dat ik niet altijd 
een makkelijk 
karakter heb 
… Maar we zijn 
tenslotte 
concurrenten, 
toch? Niet helemaal … Ik ben eens 

naar je website gaan kijken …

Onze projecten zijn eerder 
complementair dan concurrerend.

En als we nu eens 
met vereende 
krachten werken 
in plaats van elk 
afzonderlijk? Ik 
heb eens bekeken 
welke Europese 
steun we zouden 
kunnen krijgen, 
bijvoorbeeld via 
het EFRO …

Laten we 
dan klinken 
op onze 
respectieve 
successen als 
zaakvoerders!

Deal!

Wat snij je daar 
uit?

Een zeemeermin … Een 
vriendin heeft me een 
stukje hout gestuurd 
uit Frans-Guyana …

Fruit en groenten zijn inderdaad vrij 
compatibel … En door mijn Erasmus voor 
Jonge Ondernemers heb ik zin gekregen 
om nieuwe ideeën uit te proberen.
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BELOFTE
TEKENINGEN : YOU
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UNIVERSITAIR CENTRUM VOOR KANKERONDERZOEK, REGIO POMORSKIE, 
UNIVERSITAIR CENTRUM VOOR KANKERONDERZOEK

Er moét een oplossing 
zijn. Ik kom er wel 

op …
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Ja, ik verga ook van de honger, Puszek! Ik weet dat ik je 
beloofd had om vroeger naar huis te komen.

Ik moet er eens werk van maken 
om de koelkast te vullen. En om 

te leren koken. 
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Ik heb een afspraak met professor Valdesa. Ik ben 
Dawid Liberski. Ik vertegenwoordig het bedrijf 

Nanomo.

DE VOLGENDE OCHTEND

Goeiemorgen, Aniessa!

Hier is je post, Cecylia.

U mag meteen gaan.

Ik breng u wel 
naar zijn kantoor. 
Ik moet toch die 

kant uit.

Wat voor werk doet u?
Ik ben onderzoekster. Ik heb moleculaire 

biologie gestudeerd aan de universiteit die dit 
centrum heeft opgericht. Dankzij het Europese 

onderzoeksnetwerk heb ik ervaring kunnen 
opdoen in andere landen. En u?

Ik heb er een soortgelijk parcours op zitten. Ik was 
aan het werk in Duitsland toen ik een aanbod kreeg van 

een privélaboratorium hier in de streek: Nanomo. Net als 
u doen wij aan kankeronderzoek.

Ik geef het door.
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Onze werkgevers willen meer gaan 
samenwerken. Daarom ben ik hier.

Dat is goed nieuws. We voelen ons soms wat 
geïsoleerd in de ivoren toren van ons lab …

Wat een schattige zeemeermin. Die Alessandra 
is toch geweldig.

Wij krijgen financiële steun van 
Europa, via onze regio, om onze 

onderzoeksactiviteiten 
te ontplooien. 

Zo hebben we al enkele mooie Europese 
octrooien in de wacht gesleept op het gebied 

van kankeronderzoek.

We vullen elkaar duidelijk goed aan. We zullen samen alle zeilen 
bijzetten om die octrooien optimaal te benutten. 
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UNIVERSITAIR CENTRUM VOOR KANKERONDERZOEK Hoe gaat het, Cecylia? Goed, dank je. Is het gesprek 
goed verlopen?

Ja. We verwachten allemaal veel van deze 
samenwerking. 

Ga je al meteen naar huis? Ik heb een 
restaurantje gespot in de buurt. Zin 

om te gaan?

Da’s verleidelijk! Vooral omdat 
ik ruzie heb met mijn koelkast. En 
met koken in het algemeen. Ik ben 
niet bepaald een keukenprinses.

Mijn moeder is gestorven aan een zeldzame vorm van huidkanker. 
Ik heb mezelf voorgenomen om tot het uiterste te gaan in mijn 

onderzoek om te vermijden dat anderen worden getroffen. Maar 
ik blijf soms wat hangen in het verleden.

Hoe zit het met jou, Dawid? 

Mijn vader is ook getroffen door 
kanker. Gelukkig is hij erbovenop 

gekomen. Ik denk dat ik mijn 
studierichting gekozen heb uit 

dankbaarheid voor de wetenschap, 
die mijn vader gered heeft.

En wat mijn hobbies betreft … Ik hou van koken en van 
experimenteren met nieuwe smaakcombinaties …

Oh la la, je bezorgt me nog complexen! Tenzij 
je bereid bent om een deel van je keukengeheimen 

te delen. 

Nog wat wijn?

Nog ‘n slokje dan.
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Goeiemorgen, Aniessa. Mag ik mijn tas hier 
achterlaten? Opgepast, er zitten breekbare 

dingen in. Een verrassing voor Cecylia.

Haha! Ik krijg blijkbaar de smaak van het 
uitgaan te pakken.  Dat motiveert me voor 

mijn werk! Kom erbij, Dawid. Ik moet een 
probleem zien op te lossen waar ik al 

een tijdje mijn tanden op stukbijt.

Pfff … Ik ben bekaf. En ik verga van de honger! De tijd is 
gevlogen.

Je bent er vroeg bij … 

ENKELE WEKEN LATER
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En op dit uur vinden we 
vast geen buurtwinkeltje 

meer dat nog open is.
Ik kijk beneden eens 
of er niets in mijn tas 

zit.

Wauw, jij kunt zeker toveren? Dat heeft 
nog nooit eerder iemand voor me gedaan …

Heb je dat allemaal 
gisteren al 

bekokstoofd dan?

Gewoon geboeid door chemie en 
onderzoek: zelfs op mijn bord. 

Ik laat je mijn moleculaire 
keuken proeven!

Doe je ogen 
dicht, Cecylia! 
Kom …
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OP DE TERUGWEG

Goed geslapen, Cecylia?

Niet lang genoeg, maar ik voel 
me top! Ik was onder de indruk 

van wat je gisteravond allemaal 
klaargemaakt had. Het was geweldig! 

Toen ik je gisteravond de verschillende ingrediënten 
zag doseren, kwam ik op een idee. Ik had je al verteld 

dat ik kopzorgen had over het resultaat van mijn 
laatste analyses.

Ja. Zeg me nu niet dat je de 
oplossing hebt gevonden 
door mijn show gisteren …

Werken in een team 
inspireert me …

Toch wel. Ik zit nu op een 
nieuw spoor! 
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FIGUURTJES
TEKENINGEN : FRANCK BIANCARELLI
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NOORD-IERLAND

Hallo iedereen. Ik ben 
terug!

En, hoe was 
Polen?

Die conferentie over de Oostzee.

Hebben we nieuwe 
buren?

Ik heb niet veel toeristische dingen 
kunnen doen.

Ja. Een oudere heer. 

Hij zegt dat hij hier een paar 
maanden blijft.

Maar een paar maanden? 

Hij is hier voor medische 
onderzoeken. 

Hij woont op het 
platteland.

Boeiend, en de streek is er 
prachtig. Maar wel de ene 

vergadering na 
de andere.
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Zet maar bij die andere. 
Bedankt.

We moeten hem eens uitnodigen om te komen 
eten … Hij kent hier niemand.

Prima idee, schat! 
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Ik heb ook nog steenrode verf nodig.

Goeiedag.

Bent u niet onze nieuwe 
buur? Ik ben Colin.

Aangenaam, Colin. Mijn naam is Gary. Ik verzamel ook figuurtjes. 
Treinen zijn mijn specialiteit. 

O, mag ik die eens zien? Zeker, wanneer je 
maar wilt! 

Oké! Tot gauw!
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Ah, jij bent het! Kom binnen, 
Colin. 

Je bent vroeg 
uit de veren!

Ik ben net aan het ontbijten. 
Roerei met cheddar 

… Het enige gerecht dat mijn 
vrouw mij liet klaarmaken. 

Ik doe al meer dan vijftig jaar 
aan modelbouw. Ik heb het station 

nagebouwd waar ik als kind de trein naar 
school nam. Maar er ontbreken nog een 

paar stukken.

Ik heb nochtans al veel rommelmarkten bezocht … 
Cool. Ik ben niet zo goed met technologie. Ik heb 

zelfs geen computer … Maar ik wil wel bijleren 
als jij bereid bent om me te helpen …

En via het internet?

Alle verzamelaars 
wisselen daar dingen uit.

Superlekker! Dank je.
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Ik heb hem beloofd om met hem op het internet 
de figuurtjes te zoeken die hij nog niet heeft.

Dan kan hij blijven eten! Vraag hem of 
hij morgenavond vrij is …

En hoe zit het met je werkstuk over die Ierse 
dichter?

Ja. Ik moet nog wat 
documentatie verzamelen.

John Darcy was het zeker?
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DE VOLGENDE AVOND

Het is heerlijk, mevrouw McClusky.

Uw bezoek doet ons werkelijk plezier! Colin 
vertelde dat hij onder de indruk was van uw 

modeltreinen.

Hij heeft mij voorgesteld om mij 
wegwijs te maken op het internet. Ik ben 

een beetje een fossiel op dat gebied. 
Maar hij zegt dat het kan helpen bij mijn 

hobby.

Het is supersimpel! U zult wel zien 
… Mag ik hem mijn maquette tonen, 

mam?

Ja, als mijnheer Staunton het goed 
vindt om nog wat te wachten met 

de thee.

Als Colin mij weer vrijlaat dan!

Indrukwekkend!

Ik heb geprobeerd om de bekendste 
gebouwen van de stad na te bouwen.
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Maar die ken ik! We hebben nog samen op 
school gezeten. Later zijn we elkaar wel 

uit het oog verloren.

Hij is een beroemde Ierse dichter. 
Ik maak een werkstuk over hem. 

Ongelofelijk dat u hem kent!

Ik heb al mijn documentatie online 
gevonden. Het is heel eenvoudig. Je 
gebruikt gewoon een zoekmachine. 
De verbinding is heel erg snel, want 

het is breedband. Europa heeft 
geïnvesteerd in breedbandinternet. 

Ik heb in de krant gelezen dat de Europese Unie het regionale 
netwerk mee gefinancierd heeft.

Welke figuurtjes hebt u 
nog nodig?
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EEN WEEK LATER

Gaaf! Ik ben wel een beetje jaloers op uw pc: 
hij is beter en sneller dan de mijne.

Ik heb het laatste figuurtje gevonden dat nog 
ontbrak: de stationschef. 

Dankzij jou kan ik een deel van mijn medische consultaties van thuis uit 
afleggen, op het platteland, via deze pc: teleconsultatie noemen ze 

dat. Zo hoef ik me minder te verplaatsen. 

Ik ben ook opnieuw in 
contact gekomen met 

jeugdvrienden.

Ze hebben een intercommunautaire vereniging 
opgericht, „Local Stories”, met financiële 

steun van de Europese Unie. Ze organiseren 
geschiedenisdebatten en koken gerechten 

met producten uit hun moestuin.

Ze vragen me om over mijn hobby en de 
geschiedenis van de spoorwegen in de streek 

te komen praten. 

Hé, John Darcy zit ook in de vereniging! Ik 
zou hem graag interviewen voor school. wat 

denkt u?

Als je het uithoudt in mijn oude rammelkast van een auto. 
hij is bijna zo oud als ik!

Super! Wanneer 
vertrekken we?
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MUZIEK!
TEKENINGEN : PAUL TENG
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LISSABON, Portugal

Should I stay or should I go now
Ga ergens anders lawaai maken, Carlos! ik kam hier ook nooit 

op mijn gemak zijn met jullie!
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Ik ben deze rotbuurt echt zo beu. Je kunt hier 
niet eens rustig buiten spelen zonder dat je wordt 

uitgescholden!

Geduld, Carlos. Binnenkort is het 
plein helemaal vernieuwd.

Kan best zijn, maar er zal hier dan toch 
nog altijd niks te beleven vallen. Het is 

hier zo saai!

Ik ga buiten frisse neus halen in het centrum!

verdorie
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Come back and stay for good things … 
Yeaaaah … Come back …

Hihihihi!

Euh … wat is er zo grappig? Zit je misschien met mij te lachen?

Ja! Hihihi! 

Door je koptelefoon had je niet door dat je zo luid 
aan het zingen was …

Oeps! Het spijt me! Maar nee, je hebt een 
prachtige stem!

Speel je in een 
groep?

Hou je me nu voor de 
gek?
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Welk instrument 
speel je?

Nee hoor! Je zou onze muzieklerares eens moeten ontmoeten. Ik heb 
afgesproken met de groep om te repeteren.

Contrabas.

Indrukwekkend!

Ik ben nog maar een beginner, 
hoor. Niemand in onze groep 
had tot voor enkele maanden 
een instrument aangeraakt. 
De wereld van de klassieke 

muziek was ons totaal 
vreemd.

De bus is er … Zin om mee 
te gaan? Ik ben Adriana, 

trouwens.

Mijn naam is Carlos. Oké, ik ga even mee, want ik heb 
deze namiddag toch niets te doen … Maar alleen om 

te kijken, hé? 
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Dag Adriana. Heb je een 
bewonderaar meegebracht?

Ik ben het die hem bewonder voor zijn 
stem, Carminda!

Overdrijf nou niet! Laat eens horen! Euh … Het was niet de bedoeling dat ik zou zingen — zeg het haar, 
Adriana! Ik kom gewoon eens kijken.

En luisteren ook, mag ik hopen? Goed, we gaan repeteren. Ik luister 
dan later wel naar je, jongeman!
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TWEE UUR LATER

Zie je wel, zij heeft bevestigd wat ik al zei: 
je hebt een ongelofelijke stem! Ik ben blij 
dat ze je overtuigd heeft om bij de groep 

te komen.

Jullie lieten me weinig keus. 
Maar ik ben heel blij. Ik heb 
altijd al in een groep willen 
zingen, dat kan ik je nu wel 

verklappen.

Afspraak morgen dan, 
beloofd?

Beloofd!

Daar ben je eindelijk, ik werd al 
ongerust! Ik heb iets geks meegemaakt! Ze hebben me 

gevraagd om te zingen in een groep die 
klassieke muziek speelt.

Da’s ‘n goeie, zeg! En wat gaat dat kosten? Je 
weet dat we geen rooie cent over hebben.

Niets. Maak je maar geen zorgen. 
Het project krijgt financiering 

van Europa. Het zijn jongeren uit 
de buurt die eraan deelnemen.
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ENKELE DAGEN LATER

Over twee weken wordt het 
nieuwe plein feestelijk geopend … 
Waarom vieren we dat niet met een 

openluchtconcert? 

Prima idee! Vooral omdat ons project 
de buurt mee wil doen heropleven. 
De stad en de Europese Unie hebben 

alles gefinancierd. Hangen jullie 
affiches uit?

Wat een leuke zeemeermin … Maar wel wat 
duur. Jammer.
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TWEE WEKEN LATER Breng me niet in verlegenheid, hé! Zorg dat 
je kraag goed zit.

Op 9 mei spelen we in Brussel op de Europadag. Het is een 
verrassing. De kinderen weten het nog niet.

Bravo, Carlos!
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SOS
TEKENINGEN : OLIVIER SPELTENS
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HELSINKI, FINLAND

De rest is voor 
morgen.

OPLEIDINGSCENTRUM VOOR 
REDDERS OP ZEE

Dan gaan we het 
nu over eerste 

hulp hebben.

Ja … Ja. 
Ik kom eraan.
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Ah, Iisak, we hebben 
een noodoproep 

ontvangen. Dit wordt 
je vuurdoop! 

… Een vissersboot. De 
motor heeft het laten 

afweten. En er komt een 
stevige storm aan.

Jullie gaan mijn papa 
toch terughalen, hé?!

Hoe heet jij, 
jongeman?

Goed, dan kan ik 
eindelijk eens in 
actie schieten!

Timo!

Dag Timo. Mijn naam 
is Iisak. Is je papa 

visser? Zit hij in de 
boot die ons een SOS 

gestuurd heeft?
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Ja, en hij heeft mij beloofd 
dat hij terug zou zijn voor 
de finalewedstrijd van mijn 

hockeyploeg. Ik ben de 
rechtsbuiten.

We 
vertrekken, 

Iisak!

Ja, natuurlijk!

Bedankt. We 
vertrouwen 

op jullie. Hier, een geluksbrenger. 
Mijn vader heeft 

die gekocht op een 
rommelmarkt in Lissabon. 

Geef je die aan hem?

Timo, ik breng je vader veilig en wel terug. 
Dat is ons vak. Onze boten zijn dankzij de 
steun van de Europese Unie bemand door 
de beste redders van Estland en Finland. 
De twee landen werken samen, want samen 

staan we sterker.
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Het gaat er stevig 
aan toe, hé?!

Hou je dan maar 
goed vast, want 

dit is nog maar het 
begin!

Hier de gezagvoerder 
van de Viking aan 
de vissersboot 

Swordfish. Ontvangt 
u mij?

Hallo? Hallo? Hier 
de gezagvoerder 

van de Viking.

Ze zijn niet meer 
te bereiken via de 

radio … 

Gelukkig zie ik ze nog op 
onze radar. Ze zouden 
dadelijk in zicht moeten 

komen.
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Hou je vast!

Welkom aan boord, 
kerel!

Opgelet, achter 
je!
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Lieve help!

Pak vast!

Timo heeft me gevraagd om 
je dit te geven. Je hebt een 

fantastische zoon!
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Zou je die zeemeermin 
niet teruggeven aan 

Timo? Ze heeft haar nut 
al bewezen. 

Een geluksbrenger kan 
meerdere keren nuttig 

zijn …
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ONZE LEEF
OMGEVING 
VERBETEREN 

In „SOS” vaart de reddings-
boot met Iisak aan boord 
voorbij een windmolenpark 
in de Oostzee.

Alternatieve energie-
vormen ontplooien die 
milieuvriendelijker zijn, is 
een van de prioriteiten van 
het regionaal beleid om de 
milieudoelstellingen die de 
Europese Unie heeft voor-
opgesteld te behalen.

Het milieu kan een motor 
voor economische groei 
zijn door de ontwikkeling 
van innovatieve scho-
ne technologieën te be-
vorderen, door rationeel 
 energiegebruik aan te 
moedigen, door groen toe-
risme ingang te doen vin-
den, of door de aantrek-
kingskracht van bepaalde 
zones te versterken door 
hun natuurlijke leefomge-
vingen te beschermen(1).

Bien dormi, Cecylia ?

Pas assez mais j’ai la 
pêche ce matin !! Tu m’as 
impressionné avec tes 
préparations. C’était divin 

Le travail en équipe 
m’inspire…

En t’observant doser les différents 
ingrédients, hier soir, il m’est venu
une petite idée… Je t’avais parlé de ce 
qui me préoccupe au niveau du résultat 
de mes dernières analyses…

Oui. Ne me dis pas que 
mon show d’hier t’a 
inspiré la solution…

Si, Ca m'a inspiré 
de nouvelles pistes 
de recherche !

Sur le chemin du retour

ONDERZOEK EN 
INNOVATIE AAN
MOEDIGEN 

De twee personages uit 
„Belofte”, Cecylia en Dawid, 
zijn gepassioneerde onder-
zoekers.

Vooral op medisch vlak zijn 
er vaak enorm grote inves-
teringen nodig. Of de eco-
nomie kan blijven groeien, 
hangt steeds vaker af van 
het vermogen van regio-
nale economieën om ver-
andering en innovatie te 
bewerkstelligen.

Dat betekent dat we alle 
zeilen moeten bijzetten 
om een leefomgeving te 
creëren die onderzoek 
en ontwikkeling (O&O) 
en  innovatie in de hand 
werkt(2).

KLEINE EN 
MIDDELGROTE 
ONDERNEMIN
GEN STEUNEN

Kleine en middelgrote 
ondernemingen zijn een 
economische motor voor 
Europa.

De dynamiek van die be-
drijven is nodig voor eco-
nomische ontwikkeling en 
banencreatie.

Grote moeilijkheden 
 kunnen echter een rem 
zetten op de omvorming 
van een goed idee in een 
rendabel en duurzaam 
concept: problemen met 
financiering, met de infra-
structuur, qua begeleiding  
enzovoort.

Via de ondersteuning van 
starterscentra, zogenaam-
de incubatoren, biedt het 
regionaal beleid begelei-
ding aan ondernemers als 
Alessandra en Aniello in 
„Korte keten”, om de slaag-
kans van hun projecten te 
verhogen(3).

DE STADSONT
WIKKELING 
DYNAMISCHER 
MAKEN

Meer dan twee derde van 
de bevolking van de EU 
woont in stedelijke gebie-
den, en die tendens blijft in 
stijgende lijn verlopen. 

Daarom staat stadsont-
wikkeling (op economisch, 
sociaal en ecologisch vlak) 
centraal in het regionaal 
beleid van de Europese 
Unie.

Een kwaliteitsvolle leef-
omgeving verhoogt het 
welzijn van stadsbewo-
ners. Sommige stadsbuur-
ten zijn verwaarloosd, zo-
als de wijk waar Carlos en 
Adriana wonen in „Muziek!”, 
en dat kan leiden tot socia-
le uitsluiting.

Het regionaal beleid helpt 
nationale overheden te 
investeren in zulke wij-
ken om ze opnieuw op te 
 bouwen en om er structu-
ren op poten te zetten die 
ten dienste staan van alle 
inwoners.(4).

PROJECTEN DIE MENSEN 
SAMENBRENGEN 

1  http://ec.europa.eu/environment/generationawake/index_nl.htm
2 http://ec.europa.eu/research/era/era-chairs_en.html
3  http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=nl
4, 5, 7 http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/nl/policy/themes/
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SOCIALE 
INCLUSIE 
PROMOTEN 

Een fundamentele doel-
stelling van de Europese 
Unie is het bevorderen van 
de sociale integratie van 
alle burgers, en in het bij-
zonder voor zij die zich in 
de marge van de samenle-
ving bevinden.

Bepaalde projecten, gefi-
nancierd door het regio-
naal beleid, zijn bedoeld 
om daartoe bij te dragen(5). 

Zo leert Gary in  „Figuurtjes” 
over de maatregelen van 
de Europese Unie voor 
de ondersteuning en de 
integratie van kansarme 
groepen, door ouderen te 
betrekken bij lokale net-
werken van wederzijdse 
sociale hulp.

  

SAMENWER
KINGSVERBAN
DEN 
VERSTERKEN

De vruchten van overleg 
bundelen en middelen, 
competenties en oplos-
singen optimaal verdelen 
zijn doelstellingen van het 
 regionaal beleid.

De samenwerking tussen 
Finse en Estse redders, te 
zien in het verhaal „SOS”, 
illustreert de toegevoeg-
de waarde van een geza-
menlijke aanpak en samen 
handelen.

Aanliggende grensregio’s 
hebben vaak te kampen 
met dezelfde problemen, 
en ze staan dan ook sterker 
als ze die samen het hoofd 
bieden(6). 

HET VERVOER 
VERBETEREN 
 

De afwezigheid van of het 
gebrek aan openbaar ver-
voer en infrastructuren zet 
een zware rem op de ont-
wikkeling van afgelegen 
regio’s en gebieden. In het 
verhaal „Familiebanden” 
moeten Clémentine en 
haar grootmoeder telkens 
uren slijten in de bus om 
elkaar te zien of naar de 
stad te gaan.

Een brug tussen twee oe-
vers of een nieuwe weg 
kan het dagelijks leven van 
mensen in zulke situaties 
enorm verbeteren.

De vervoersinfrastructuren 
zijn een lichtend voorbeeld 
van wat er verwezenlijkt 
kan worden met de steun 
van het regionaal beleid 
van de Europese Unie(7).

DAADKRACHTIG 
OPTREDEN BIJ 
NATUURRAMPEN 

Overstromingen, bosbran-
den, aardbevingen, storm, 
droogte … geen enkele re-
gio is gevrijwaard van het 
risico op een grote ramp. 
Om regio’s die getroffen 
zijn door een natuurramp, 
zoals in „Korte keten”, te 
hulp te schieten is in 2002 
het Solidariteitsfonds van 
de Europese Unie  opge-
richt. 

Het Solidariteitsfonds helpt 
de kosten te dekken die 
het getroffen land heeft 
moeten maken voor alle 
 essentiële noodmaatre-
gelen: infrastructuren en 
voorzieningen weer ope-
rationeel maken, mensen 
een tijdelijk onderkomen 
bieden, hulpdiensten op-
zetten enzovoort.

6 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/index_nl.cfm
8 http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/nl/funding/solidarity-fund/
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1) De begroting van het regionaal beleid van de 
Europese Commissie wordt gezamenlijk overeen-
gekomen door de Raad van de Europese Unie en 
het Europees Parlement op basis van een voorstel 
van de Europese Commissie. Alle lidstaten dragen 
bij* tot de Europese begroting, waarvan een kwart 
naar de financiering van het cohesie beleid gaat. 
Alle lidstaten ontvangen fondsen naargelang het 
ontwikkelingsniveau van elk van hun regio’s.

2) De grondbeginselen en de prioriteiten van het 
regionaal beleid zijn vastgelegd in samenspraak 
met het Europees Parlement, de Europese Com-
missie en de 28 lidstaten van de Unie. Regionale 
en lokale overheden worden ook geraadpleegd, 
evenals organisaties die bedrijven of werknemers 
vertegenwoordigen en maatschappelijke organi-
saties.

8) Degenen die verantwoordelijk zijn voor de pro-
gramma’s zien streng toe op het verloop van de 
acties en de gefinancierde projecten, en houden 
de Europese Commissie geregeld op de hoogte via 
ingediende verslagen. De Commissie volgt het ver-
loop en maakt stelselmatig de financiële bijdrage 
van Europa over, en bevordert tevens de uitwisse-
ling van ervaringen via diverse netwerken.

 

 

7) Om financiering te krijgen van de Europese Unie 
moeten deze projecten ook worden opgenomen in 
de overheidsbegroting van de lidstaten en/of wor-
den gefinancierd door privé-investeerders. 

VAN BEGROTING

 ✒ Het regionaal beleid van de Europese Unie is een 
investeringsbeleid dat bijdraagt tot de ontwikkeling 
van de regio’s. De instrumenten die daarvoor worden 
gebruikt, zijn het Europees Fonds voor Regionale Ont-
wikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF).

 ✒ Het beheer van het regionaal beleid wordt verdeeld 
tussen de Europese Commissie, de lidstaten en de 
regio’s. 

* http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/revenue-income/index_nl.htm
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3) Elke lidstaat werkt een ontwerp uit voor een 
partnerschapsovereenkomst, waarin de priori-
teiten voor ontwikkeling worden beschreven en 
waarin een lijst met actieprogramma’s wordt 
voorgesteld — hetzij voor het hele land, het-
zij voor een specifieke regio. Er bestaan tevens 
 samenwerkingsprogramma’s tussen regio’s die 
tot verschillende lidstaten behoren.

4) De Europese Commissie en de nationale over-
heden leggen de laatste hand aan de partner-
schapsovereenkomst en leggen de prioriteiten van 
elk programma vast.

6) De lidstaten en de regio’s zijn verantwoordelijk 
voor het beheer en de uitvoering van de program-
ma’s. Dit beterent de selectie, follow-up en eva-
luatie van honderdduizenden projecten ingediend 
door kleine en middelgrote ondernemingen, over-
heidsinstanties, universiteiten, verenigingen, ngo’s 
en vrijwilligersorganisaties.

5) De Commissie geeft haar goedkeuring voor de 
partnerschapsovereenkomst en de programma’s 
die in de praktijk moeten worden gebracht, en 
geeft de lidstaten een voorschot op de fondsen 
zodat zij de voorziene acties alvast kunnen op-
starten.

TOT PROJECTEN

 ✒ De lidstaten en hun regio’s kiezen de projecten die 
Europese medefinanciering zullen genieten in het 
kader van programma’s die vooraf met de Europese 
Commissie zijn vastgelegd. 

 ✒ Het geld van de Europese Unie komt altijd bovenop 
financiering op nationaal niveau (privé of overheid).
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MEER WETEN
WAT IS DE ROL VAN DE EUROPESE STRUCTUUR- 
EN INVESTERINGSFONDSEN?

QUELQUES SEMAINES PLUS TARD.
Bonjour Aniessa. Je peux vous 
laisser mon sac ? Attention, il y 
a des objets fragiles dedans. 
Une surprise pour Cecylia…

Tu es bien matinale... 

Ahahaha ! …Je prends sans doute 
goût à la vie sociale...  Cela me 
motive dans mon travail! 
Installe-toi, Dawid. Je dois 
résoudre une question sur 
laquelle je bloque depuis un 
certain temps.

Pfffiiouuuuu… Suis crevée… et affamée ! 
Pas vu le temps passer.

    

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beoogt de 
economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken 
door de verschillen in economische ontwikkeling tussen de regio’s 
weg te werken.

  

Het Cohesiefonds (CF) helpt lidstaten met een bruto nationaal inko-
men dat lager ligt dan 90 % van het EU-gemiddelde om duurzame 
ontwikkeling te bevorderen, vooral op het vlak van vervoer en mi-
lieubescherming. 

  

LE LENDEMAIN MATIN.

Bonjour Aniessa !

Voici ton courrier 
Cecylia.

J’ai rendez-vous avec le Professeur 
Valdesa. Je suis Dawid Liberski. 
Je représente la société Nanomo.

Je le préviens.

Il va vous recevoir.

Je vous 
accompagne
à son bureau. 
C’est dans 
ma direction.

Que faites-vous 
comme travail? Je suis chercheuse. J’ai étudié 

la biologie moléculaire à l’université 
qui a financé notre Centre. Grâce au 
réseau de recherche européen
j'ai pu acquérir de l'expérience dans 
d'autres pays. Et vous ?

J’ai un parcours un peu similaire au vôtre, 
j’ai d’abord été engagé en Allemagne avant 
de recevoir la proposition d’un labo privé 
de la région : Nanomo. Nous faisons, comme 
vous, de la recherche contre le cancer.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in menselijk kapitaal 
om de toegang tot arbeid en de opleidingsmogelijkheden in de 
 landen van de Europese Unie te verbeteren.

  

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 
beoogt de concurrentiekracht van de land- en bosbouwsector te ver-
beteren, het milieu te beschermen, de levenskwaliteit in landelijke 
gebieden te verhogen en de diversificatie van de plattelandsecono-
mie te bevorderen.

  

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) heeft 
als doel vissers te helpen om duurzame visserijpraktijken te han-
teren, bevolkingsgroepen in kustgebieden te helpen om hun eco-
nomische activiteiten te diversifiëren, projecten te financieren om 
banen te creëren en de levenskwaliteit te verhogen, en de toegang 
tot financiering te verhogen.

Deze vijf fondsen hebben één raakvlak: samen ondersteunen ze de Europa 2020-doelstellingen door 
duurzame groei en kwaliteitsvolle banen te creëren, door de klimaatverandering en onze energieafhanke-
lijkheid tegen te gaan en door armoede en sociale uitsluiting te bestrijden.

WIE ZIJN DE BEGUNSTIGDEN VAN DEZE FONDSEN?
De begunstigden van deze vijf fondsen* kunnen overheidsinstanties zijn, of bepaalde organisaties uit de 
privésector (voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen), universiteiten, verenigingen, ngo’s of 
vrijwilligersorganisaties.

IN GEVAL VAN EEN NATUURRAMP

  

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) is opgericht om 
lidstaten te helpen die worden geconfronteerd met een grote na-
tuurramp en om de solidariteit van de EU met de getroffen bevolk-
ingsgroepen te tonen.

* http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_nl.cfm
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HET REGIONAAL 
BELEID IN DE 

EUROPESE CONTEXT
HOE DE EUROPESE INSTELLINGEN ZICH TOT ELKAAR VERHOUDEN

EUROPA IN CIJFERS

505,7
miljoen inwoners op 

1 januari 2013

28
landen

24
officiële talen

274
regio’s (NUTS II)

HET VERDRAG VAN LISSABON 
Dankzij het Verdrag van Lissabon, ondertekend op 13 december 
2007, beschikt de Europese Unie over moderne instellingen en 
betere werkmethoden om de uitdagingen in de wereld van 
vandaag doeltreffend het hoofd te bieden. In een constant 
veranderende wereld rekenen de Europeanen op de EU om te 
antwoorden op vragen die zij zich stellen bij de mondialisering, 
de klimaatverandering, demografische veranderingen, veiligheid 
of energie. Het Verdrag van Lissabon versterkt de democratie in 
de Europese Unie en haar vermogen om de belangen van haar 
inwoners dag na dag te behartigen.

Raad van de 
Europese Unie

Europees 
Parlement

Controleert en helpt bij de 
tenuitvoerlegging van beleidslijnen in de 
lidstaten en de regio’s

Europese 
Investeringsbank

Europese Commissie DG Regionaal 
Beleid en Stadsontwikkeling

Europees 
Rekenhof

Europees 
Economisch en 
Sociaal Comité

Comité van de 
Regio’sstelt voor

stelt voor

raadpleegt

controleert

werkt samen

neemt aan

neemt aan

beslissen samen
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DE AUTEURS
TEKENINGEN

FRANCK BIANCARELLI
Franck Biancarelli, geboren in 1967 in Marseille (Frankrijk), heeft grote bewondering voor de Ame-
rikaanse meesters van de comics. Hij leerde zichzelf de stiel aan, en debuteerde bij Christian 
Rossi. Zijn bekendste reeks, Het boek van het lot (5 albums), met scenario’s van Serge Letendre, 
is gepubliceerd bij Saga Uitgaven. In 2012 heeft hij voor Dargaud een bewerking gemaakt van 
de roman Dunk van Denis Robert (Juillard).

OLIVIER GRENSON
Olivier Grenson werd in 1962 geboren in Charleroi (België). Hij volgde een opleiding aan de ERG 
en liep stage in het stripatelier van Eddy Paape. Zijn eerste stripreeks, Carland Cross (scenario: 
Michel Oleffe) werd voor televisie bewerkt tot 26 tekenfilms. In 1999 lanceerde hij de serie Niklos 
Koda (Le Lombard), met scenario’s van Jean Dufaux. Olivier Grenson is tevens de tekenaar van 
Voor het ongeluk geboren (Dupuis) met Lapière, en de auteur van een volledig eigen album, Geen 
weg terug (Le Lombard).

STEFANO RAFFAELE
Stefano Raffaele werd in 1970 geboren in Milaan (Italië). Hij vestigde zich eerst in de Verenigde 
Staten, waar hij zich waagde aan Amerikaanse comics (Batman, Conan, X-men …), en later keerde 
hij terug naar Italië, waar hij verschillende succesreeksen lanceerde. Zo is hij, in samenwerking 
met Christophe Bec, de auteur van Pandemonium, Sarah, Under en Promethee. Met diezelfde 
scenarist werkt hij aan een nieuwe reeks voor Soleil: Deepwater prison.

OLIVIER SPELTENS
Olivier Speltens werd in 1971 geboren in Brussel (België) en volgde een striptekenopleiding aan 
het vermaarde Institut Saint-Luc, onder leiding van niemand minder dan Olivier Grenson. Hij is 
gepassioneerd door sciencefiction, en een echt connaisseur van de Tweede Wereldoorlog. Hij 
lanceerde eerst de serie M99 (scenario: Pascal Laye) en publiceerde later zijn volledig eigen 
werk, De hel van het oostfront (Paquet), waarvan het tweede deel in januari 2014 is verschenen.

PAUL TENG
Paul Teng werd in 1955 geboren in Rotterdam (Nederland). Hij zette zijn studie culturele antro-
pologie stop om zich volledig op het striptekenen toe te leggen. Hij is de tekenaar van de reeks 
Shane, uitgegeven bij Le Lombard (scenario: Di Giorgio) en van de vijf albums in De oneven 
orde (Le Lombard), een reeks die integraal verscheen in 2009, met scenario’s van de hand van 
Cristina Cuadra en Rudi Miel. Hij heeft samengewerkt met Jean Van Hamme aan een album voor 
Casterman: De telescoop. 

YOU
You werd in 1978 geboren in Pusang (Zuid-Korea) en heeft zichzelf de tekenstiel aangeleerd. 
Na haar opleiding infografie illustreerde ze verschillende kinderboeken voor Auzou. Haar eerste 
stripalbum verscheen in de reeks Sorcières bij Dupuis (scenario: Alexine). Ze maakte ook deel uit 
van het collectief achter Een helpende hand, een strip van het Europees Sociaal Fonds, naar een 
scenario van Rudi Miel.  

SCENARIO

RUDI MIEL
Rudi Miel werd geboren in Doornik (België) in 1965 en studeerde af in de journalistiek. Hij is  
 communicatieadviseur en schrijver van stripscenario’s, en tevens medeauteur van het album 
Troebel water, een publicatie van het Europees Parlement die in 2003 de Alph’Art-communi-
catieprijs won in Angoulême. In 2001 kreeg hij de prijs voor het beste buitenlandse album op 
het stripfestival van Sobreda voor De Boom van de twee Lentes, met tekeningen van Will (Le 
Lombard). Hij is ook medeauteur van De oneven orde (Le Lombard).
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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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DE EUROPESE UNIE
INVESTEERT IN ONZE REGIO’S
De missies van het regionaal en stedelijk beleid zijn talrijk en gevarieerd: innovatie stimuleren, de CO2-uitstoot terugdringen, 
kleine en middelgrote ondernemingen steunen, zorgen voor een optimale stadsontwikkeling, sociale inclusie aanmoedigen, 
samenwerking bevorderen, zorgen voor beter vervoer, het hoofd bieden aan natuurrampen …

Bijdragen tot de ontplooiing en toenadering van de regio’s en de inwoners staat daarbij centraal. Solidariteit maakt de Unie 
sterker!

De zes verhalen in dit album, gebaseerd op echte projecten, illustreren de acties die de Europese Unie onderneemt om ver-
schillen in de levensstandaard weg te werken en om de regio’s te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Hebt u interesse voor het regionaal en stadsontwikkeling?
U vindt alle informatie op onze website www.ec.europa.eu/inforegio

KN
-04-14-052-N

L-C

www.facebook.com/EUinmyregion

www.twitter.com/EU_Regional


