
mijn tweede land 
Roemenië
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• Verrassing

van Roemenië 



Geografie (1)

Roemenië:

- ligt in het oosten van Europa

- grenst aan Moldavië, Oekraïne, 

Hongarije, Servië, Bulgarije en de 

Zwarte Zee



Geografie (2)

- 6 keer zo groot 

als Nederland.

- de vorm van het 

land ziet eruit als 

een 🐠



Geografie (3)
9 provincies (met hele moeilijke namen)



Geografie (4) 
1. BERGEN (de Karpaten)

- met bruin

- hoogste berg van 

Roemenië heet 

Moldoveanu en die is 

2544 meter hoog

- halve cirkel 



Geografie (5) 
2. HOOGVLAKTE

- met roze

- daar waar          aangegeven wordt op de kaart, heb ik 

mijn tweede huis





Geografie (6) 

gevarieerd landschap

3. groen is weiland

Donau Delta 



Geografie (7) 
Rivieren

- Donau - 2 keer gezien

- Mures - in de buurt van 

mijn huis

- Somes

- Olt

- Prut



Klimaat

Landklimaat 
met: 

warme zomers

koude winters



Flora & fauna
- meer dan 1350 types planten: bomen en bloemen

- bos bedekt meer dan 25% van de oppervlakte

wilde dieren & vogels



Flora & fauna
dieren die bij 

de boerderijen horen 



Bevolking
3 bevolkingsgroepen in Roemenië: 
- de meeste zijn Roemenen, geloven in Roemeens-

orthodoxie

- Hongaren (praten ook Hongaars en zijn katholiek)

- zigeuners (meestal armer)

mijn moeder is 
Roemeense

hallo daar!!



Eten
De mensen in Roemenië eten graag 

vlees. Het beroemdste gerecht heet 

mici. 

Dat zijn kruidige worstjes van gehakt 

die op de barbecue bereid worden. 

- typisch eten: vleesgerechten met 

aardappels of 'mamaliga' 

- zelfgemaakte kaas

- heerlijke koekjes 

- ingemaakte groenten. 

- in de zomer kan je op elke markt 

verse groenten en fruit kopen. 



Eten

als ik daar ben vind ik het 't lekkerst om verse 

meloen, kersen en maïskolven te kopen. Maar 

wat ik echt leuk vind is dat ik ook zelf vruchten

kan plukken: blauwe bessen, bramen, appels en

peren. 



Economie

Een derde van de bevolking is nog boer. Dat betekent dat de 

landbouw heel groot is.

Er zijn ook veel delfstoffen: aardolie, aardgas, ijzer en zout.



Economie
Ruim de helft van de inkomsten van het land is 

afhankelijk van de industrie. 

- staalindustrie

- textielindustrie 

- elektronica 

- autoindustrie (Dacia auto's worden in Roemenië 

gemaakt).

Toerisme is ook heel belangrijk 

voor het land. Steeds meer 

mensen gaan op vakantie naar 

Roemenië. Ik zie steeds meer 

Nederlanders als we daar op 

vakantie zijn.

nu

vroeger



Rijkdom
Als je Roemenië en Nederland vergelijkt, dan is Roemenië wel een arm land maar er 

zijn ook mensen in Roemenië die heel rijk zijn. Er zijn ook mensen die net als ons 

leven.

Als je naar de natuur kijkt in Roemenië dan is het juist een rijk land, want er groeit heel 

veel. Je kan als boer dus eigenlijk helemaal niet zo slecht leven. 



LEU = 

De munteenheid in Roemenië is leu. 

1 euro =  4,46 lei

dus 1 euro = 4 en een half



Geschiedenis
De Romeinen hebben lang geleden Dacia - de oude naam voor Roemenië –

veroverd. Deze verovering en het laatste gevecht zijn nog te zien in Rome 

Roemenen praten een Latijnse taal.



Geschiedenis
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de communisten

in heel Oost-Europa aan de macht. De bekendste

communist van Roemenië is Ceausescu. Hij was een dictator. 

20 jaar aan de macht. 

Met kerst 1989 hadden de Roemenen er genoeg van. Ze gingen de straat op 

om zijn vertrek te eisen en dat is gelukt.



Geschiedenis
Wat wel over is gebleven is bijvoorbeeld het Huis van het Volk, een heel 

bekend gebouw dat Ceausescu heeft laten bouwen. Het is het grootste gebouw

van Europa, het zwaarste gebouw ter wereld en ook het duurste gebouw ter

wereld!



Bestuur
Roemenië is een democratie en de president wordt

Gekozen door de inwoners. Hij heet Klaus Iohannis. 

Mensen noemen hem ook: 

Roemenië word bestuurd door de regering en het parlement. Roemenië is lid 

van de Europese Unie, net als Nederland.



Slotwoord 

Ik vond het leuk om meer over Roemenië te weten te 

komen. Ik heb nieuwe dingen geleerd, ook al ga ik er vaak 

naar toe. Bijna niemand doet zijn werkstuk over Roemenië 

en daarom doe ik het. 



Bronnen

- wikikids

- wikipedia

- het boek ‘Op bezoek in…. Roemenië’

- www.landenweb.nl

- www.roemeniemaardananders.nl

- http://romtour.blogspot.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNqAnBwUP50
er is nog meer over Roemenië: 

http://www.landenweb.nl
http://www.roemeniemaardananders.nl
https://www.youtube.com/watch?v=ZNqAnBwUP50


Dank & verrassing !


