GELD & GELUK

OOK MEEDOEN?
Mail naar geldengeluk@persgroep.nl
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Nieuwoftweedehands?
Birgit en Joep wonen in een
eengezinswoning in Liempde.
Joep woont de helft van de
tijd bij zijn vader.

Joep: ,,Mam, ik krijg nog
7,50 van je.”
Birgit: ,,Ja, dat klopt. Drie
weken zakgeld.”
Joep: ,,Je loopt altijd
achter. Dat weet ik, want
ik houd het precies bij.
Ik spaar zoveel mogelijk. Zakgeld, oppasgeld
en verjaardagsgeld
zet ik op een rekening.
Ik koop er geen
snoep van.”
Birgit: ,,Het is mooi
dat je alleen koopt wat
je echt graag wilt.”
Joep: ,,Nu is dat een
iPhone 7. Die wil ik
kopen zodra hij uitkomt.”
Birgit: ,,Je kunt ook niet
wachten tot je mag werken.
Dat vind ik grappig aan jou.”
Joep: ,,Ik pas nu soms op vier
kinderen. Dat is leuk en daarmee verdien ik 3 euro per
‘Later wil ik
uur. Als ik 16 ben, kan ik
in de economie
in de supermarkt werken.
En ik wil in de vakanties
werken,
graag activiteitenbegeleider
net als
worden bij een reisbureau
papa’
dat eenoudervakanties organiseert. Wij gaan zelf ook elk jaar
op zo’n vakantie.”
Birgit: ,,Dit jaar wordt het een
week Venetië. Dat kost inclusief
GROOTSTE MISKOOP
alles ongeveer 1700 euro.”
Joep: ,,We kijken altijd samen
Birgit: mijn laptop – een enorm
wat ons leuk lijkt en of er veel
onhandig ding
kinderen van mijn leeftijd zijn.
Joep: het spel FIFA 16 – ik ben
Ook belangrijk: mama wil niet in
toch niet zo van de voetbal
een tent.”
Birgit: ,,Thuis ben ik altijd druk
met werk, reizen, administratie,
huishouden en Joep. Ik doe het
BESTE KOOP
allemaal met heel veel plezier en
Birgit: ons mooie witte huis
liefde, maar in de vakantie wil ik
met blauwe luiken
niet slepen met toiletpapier of de
Joep: iPhone 6 – kun je goede
afwas. Dan wil ik in een huisje.”
foto’s mee maken
Joep: ,,Later wil ik in de economie werken. Net als papa. Wat

Joep van Rooy (14)

Scholier en oppas
Inkomen: €2,50 zakgeld per week,
plus oppasgeld (variabel)

Birgit Vandermeulen (46)

(Loopbaan)coach en trainer
Inkomen: variabel, keert zichzelf
maandelijks €2500 netto uit

doet hij ook al weer precies?”
Birgit: ,,Hij is ﬁnancieel directeur.”
Joep: ,,Ik weet niet wat hij verdient, of wat mama verdient. Ik
weet ook niet wat normaal is. Zelf
wil ik in ieder geval zoveel verdienen dat ik een mooi huis en een
auto kan kopen, en lekkere boodschappen. Ik houd van koken.”
Birgit: ,,Jij kunt ook goed koken.”
Joep: ,,En jij kunt niet koken.
Daar ben ik eerlijk in, sorry.”
Birgit: ,,Ik vind het leuk dat Joep
zo zelfstandig is. We vullen elkaar
mooi aan. Ik overleg het huishoudboekje niet met hem, maar
we hebben het wel over duur-

zaamheid en uitgaven. Nu de tv
stuk is wil hij bijvoorbeeld
een nieuwe tv en ik een van
Marktplaats.”
Joep: ,,Een nieuwe gaat
gewoon langer mee.”
Birgit: ,,Sinds ik
gescheiden ben en
een eigen huis heb
gekocht, kies ik
bewuster. Mijn
coachpraktijk loopt
goed, maar zelfstandig zijn, heeft
natuurlijk risico’s.
Daarvoor moet je
een buffer reserveren. Mijn grootste
maanduitgaven zijn
950 euro aan de hypotheek, 290 euro voor
een arbeidsongeschiktheidsverzekering, 150 euro
aan kinderalimentatie, zo’n
300 euro aan boodschappen
en circa 200 euro aan uitjes.”
Joep: ,,Geld verdienen om leuke
dingen te doen is voor ons het
belangrijkst.”
Birgit: ,,Sinds we Maike, Joeps
zusje, een paar dagen na haar
geboorte zijn verloren, is materie
niet zo belangrijk meer. Een paar
basisdingen zijn handig, zoals
een huis. Maar verder leef ik
gematigd en volg ik vooral mijn
hart. Ik geniet van gebeurtenissen. Het leven is nu. Yoghurt eten
op een bankje in de zon kan een
geluksmoment zijn. Of twinkelingen in iemands ogen tijdens een
coachgesprek. Dat voelt Joep ook
al aan.”
Joep: ,,Dat heb ik van jou. Maike
verliezen was voor mij ook een
heftige tijd. Ook al was ik pas 4.
Nu geef ik mijn leven weer een 8.”
Birgit: ,,We hadden het gisteren
over het Bruto Nationaal Geluk
in Bhutan. Ik geef mijn leven ook
een 8, misschien wel een 9.” ■
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