Money talks

Let’s talk about… money! Waar geef jij je geld aan uit? Heb je
weleens geldzorgen? Wat zou je doen met een miljoen? Elke week
een lezeres eerlijk over geld.

HANNAH (25)
Thuis: single
Werk: parttime pedagogisch medewerker
en pabo-student
Inkomen Hannah:
❍ € 0 - € 1500 ❍ € 1500 - € 3000 ❍ € 3000 - € 4500
❍ € 4500 - € 6000 ❍ € 6000 - meer

“Dat ik er maandelijks 420 euro netto op
achteruit ben gegaan. Dit jaar begon ik met
de deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs.
Ik werkte al als pedagogisch medewerker
op een kinderopvang en ging van 36 uur
per week naar 28,5 uur per week. De rest
besteed ik nu aan mijn studie. Eens in
de drie weken heb ik college en ik loop
een vaste dag in de week stage op een
basisschool. Superleuk om te doen, maar
het is wel aanpakken. En ik moest dus best
wat inleveren op mijn salaris.”

Kom je wel rond?
“Ja, gelukkig wel. Ik verdiende eerst zo’n
2100 euro netto per maand en nu 1680
euro. Waar ik vooral op heb ingeleverd,

‘IK BEN ER 420 EURO
PER MAAND OP
ACHTERUIT GEGAAN’
is sparen. Voorheen spaarde ik maandelijks
400 euro, nu 100 euro. Verder ben ik slimmer
boodschappen gaan doen. Zo ga ik nog
maar één per week in plaats van minimaal
drie keer. En ik maak van tevoren een
boodschappenlijstje. Zo ben ik veel minder
geneigd om impulsaankopen te doen.”

Maakt geld gelukkig?
“Het geeft je de middelen om te doen waar
je gelukkig van wordt. Ik ben bijvoorbeeld
blij dat het voor mij financieel haalbaar
is om weer te studeren. Werken op de
kinderopvang is leuk, maar werken als juf
op een basisschool is uiteindelijk mijn
grootste droom!”

Heb je last van de hogere gasprijzen?
“Nee, want de huur van mijn woning is
inclusief water en gas. De elektra betaal ik
zelf. Ik betaal een vast bedrag aan gas en
water en in mijn huurcontract staat dat mijn
huurbaas achteraf geen narekening mag
sturen. De hogere gasprijs wordt dus niet
aan mij doorberekend.”

Wat zou je doen met een miljoen?

HANNAHS TIP
“Koop niet alles nieuw.
Is je wasrek toe aan
vervanging? Kijk eerst of je
er tweedehands een kunt
scoren. Of misschien heeft
iemand in je omgeving er
gratis een voor je staan.”

“Minder werken, het liefst één dag in de
week, zodat ik me volledig op mijn studie
kan richten. En ook belangrijk: mijn

Spender of spaarder? “Allebei.”
Grootste koopwens? “Een koopwoning.”
Grootste aanschaf? “Een camperbusje van 8000 euro om mee te reizen.”
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Een studie naast je baan. Wat betekent
dat voor je inkomen?

studieschuld afbetalen. Het bedrag dat ik
tot nu toe, ook voor mijn eerdere hbo-studie
social work, heb geleend, is 28.000 euro.
De teller loopt nog, want voor mijn huidige
studiekosten leen ik 90 euro per maand.
Soms benauwt dat me wel, maar omdat
ik nog niet in de afbetaalfase zit, denk ik
vooral: ik zie het later wel.”
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