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Waar woont iedereen? 
De aarde heeft zeven continenten, maar 
mensen wonen maar op zes daarvan. Er 
woont niemand op Antarctica (op een paar 
wetenschappers na). Kun je raden waarom 
dat zo is? Brrrrrr. (Dat is een aanwijzing!)

In ons werelddorp wonen de mensen overal verspreid. 
Als je op de kaart kijkt, zie je dat er veel meer  mensen 
ten noorden van de evenaar wonen dan ten zuiden 
ervan. Dat komt omdat er in het noorden meer land 
is. Azië heeft de snelst groeiende bevolking van alle 
 continenten. Meer dan de helft van alle mensen ter 
wereld woont er.

Atlantische Oceaan

NOORD- 
AMERIKA

ZUID- 
AMERIKA

Grote Oceaan

mensen wonen in 
Zuid-Amerika

mensen wonen in 
Noord-Amerika

Evenaar

100Mensen_Binnenwerk.indd   10100Mensen_Binnenwerk.indd   10 07-02-2023   15:0807-02-2023   15:08



mensen wonen  
in Azië 

EUROPA

AZIË

OCEANIË

ANTARCTICA

AFRIKA

Noordelijke IJszee

Indische Oceaan

Vijftig jaar geleden woonden de 
meeste mensen op het platteland, 
maar nu wonen de meeste mensen 
in steden. In de toekomst zullen 
de meeste mensen in megasteden 
wonen. 

mens leeft  
in Oceanië

mensen wonen  
in Europa

mensen wonen  
in Afrika

Grote Oceaan

Evenaar

Zuidelijke Oceaan
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Hoe zeg jij ‘hallo’? Nĭ hăo, hola, namaste en 
 konnichiwa zijn maar een paar woorden die mensen 
gebruiken om elkaar te begroeten. Er worden op dit 
moment ongeveer 7.000 talen gesproken in de wereld, 
maar wat hebben de mensen in ons dorp als hun 
moedertaal?

mensen spreken Chinees
nĭ hăo 

[spreek uit nie-hauw]

mensen spreken Engels 
Vier van hen komen  
uit Noord-Amerika 

mensen spreken Portugees
olá 

[spreek uit oh-lah]

Engels is de meest gesproken 
tweede taal in de wereld.

Elf van deze mensen spreken Mandarijn, een 
Chinees dialect. De andere vijf  spreken Wu, 
 Kantonees, Xiang, Min en andere Chinese dialecten.

mensen spreken Bengaals
 as-salamu alaikum 
 [spreek uit ahl sah-lahm ah-lay-koem]
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mensen spreken Hindi    namastē 
[spreek uit 
na-mas-tee]

mensen spreken Spaans
hola 

[spreek uit ol-la]

mensen spreken  
Russisch

privet 
[spreek uit prie-vjet]

  
 mensen hebben een andere taal  
als hun moedertaal 

mensen spreken 
 Arabisch 

marhabaan 
[spreek uit  

marr-hah-bah]

mensen spreken Japans
  konnichiwa 

[spreek uit kohn-nie-tjie-wah]
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De auteur heeft veel wetenschappelijke artikelen, boeken en websites geraadpleegd om informatie 
te verzamelen voor dit boek. Waar mogelijk is gebruikgemaakt van de recentste statistieken en op 
bepaalde plaatsen heeft de auteur gemiddelden of  samengevoegde gegevens gebruikt. Voor een 
beter begrip zijn veel van de vermelde cijfers bij benadering, en waar slechts een fractie van een 
persoon zou zijn verschenen, is naar boven afgerond. Alles is in het werk gesteld om de nauwkeu-
righeid van de informatie in dit boek, gedrukt in 2023, te waarborgen.

Deze bronnen zijn gebruikt voor dit boek:

6-7 Hoeveel mensen zijn er op de wereld? 
https://www.ined.fr/en/everything_about_population/demographic-facts-sheets/faq/
more-men-or-women-in-the-world/ 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.MA.IN 
https://ourworldindata.org/world-population-growth 
https://www.worldometers.info/geography/7-continents/

8-9 Hoe verschillend zijn we? 
https://www.yourgenome.org/ 
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/eye-color-percentage-by-country 
https://www.nature.com/articles/s41467-018-07691-z 
https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/are-redheads-with-blue-eyes-really-going-extinct

10–11  Waar woont iedereen? 
https://ourworldindata.org/urbanization  
Urbanization, 2018, Hannah Ritchie en Max Roser  
https://ourworldindata.org/world-population-growth  
World Population Growth, 2019, Max Roser, Hannah Ritchie, Esteban Ortiz-Ospina en Lucas 
Rodés-Guirao  
https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/atlasOverview.php 

12–13  Heb jij een plek die je thuis kunt noemen? 
https://ourworldindata.org/world-population-growth  
https://unhabitat.org/up-for-slum-dwellers-transforming-a-billion-lives-campaign-unveiled-
in-europe 
https://www.sharing.org/information-centre/reports/estimated-100-million-people-are- 
homeless-worldwide

14-15 Hoe zeg jij ‘hallo’? 
https://www.ethnologue.com/guides/most-spoken-languages 
Ethnologue: Languages of  the World (2022, 25e editie) 
https://www.worlddata.info/languages/arabic.php 
https://www.worlddata.info/languages/chinese.php 
www.worldometers.info

16-17 Kan iedereen lezen en schrijven? 
https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS 
http://uis.unesco.org/en/news/education-data-release-sdg-4-and-other-relevant-policy- 
indicators 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs45-literacy-rates-continue-rise- 
generation-to-next-en-2017.pdf  
https://Ourworldindata.org/literacy 
Literacy, 2018, Max Roser en Esteban Ortiz-Ospina 
https://Ourworldindata.org/global-education 
Global Education, 2016, Max Roser en Esteban Ortiz-Ospina

18-19 Is er genoeg eten voor iedereen? 
https://worldhunger.io/ 
https://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html 
https://www.who.int/news/item/15-07-2019-world-hunger-is-still-not-going-down-after-
three-years-and-obesity-is-still-growing-un-report 

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/10/22/are-we-on-track-to-
end-global-hunger/ 
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/foodpricesfornutrition 
https://www.wfp.org/global-hunger-crisis

20-21 Heb jij thuis schoon water? 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240030848 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/329370 
https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water- 
sanitation-and-health 
https://data.unicef.org/resources/progress-on-drinking-water-sanitation-and-hygiene-in-
schools-special-focus-on-covid-19/ 
https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/

22-23 Gebruik je een computer of kijk je tv? 
https://trackingsdg7.esmap.org/downloads 
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical- 
review-of-world-energy.html 
bp Statistical Review of  World Energy 2021  
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS 
https://www.who.int/news/item/21-05-2019-more-people-have-access-to-electricity- 
than-ever-before-but-world-is-falling-short-of-sustainable-energy-goals 
https://www.eia.gov/outlooks/ieo/introduction/sub-topic-01.php 
https://ourworldindata.org/nuclear-energy

24-25 Ben jij verbonden met internet? 
UN Global Connectivity Report (2022) 
https://www.itu.int/hub/publication/d-ind-global-01-2022/ 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 
https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/

26-27 Is er genoeg geld voor iedereen? 
https://wir2022.wid.world/insights/ 
https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html 
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview 
https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity 
https://pip.worldbank.org/home 
https://inequality.org/facts/global-inequality/#global-wealth-inequality

28-29 Wat zijn de grote vragen? 
https://ourworldindata.org/future-population-growth 
https://www.un.org/en/desa/world-population-projected-reach-98-billion-2050-and- 
112-billion-2100 
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population- 
prospects-2019.html 
https://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/feeding-9-billion/ 
https://www.eia.gov/outlooks/ieo/introduction/sub-topic-01.php 
https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-may-2022 
https://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/tracking-sdg-7-the-energy- 
progress-report-2022 
https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
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