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.

Thuis: lat-relatie met Melvin en
alleenstaande moeder van Fenna (5)
en Farah (4)
Werk: business consultant
Netto maandinkomen: 2700 euro

Heb je dit inkomen al lang?
“Nee, eigenlijk pas sinds een half jaar.
Ik werkte al jaren als zelfstandig business
consultant, maar kwam in maart dit jaar
in financiële problemen toen een paar
klanten me niet meer konden betalen.
Ik liep zo een flinke huurachterstand op,
waarna ik met mijn dochters bij mijn
moeder introk. Dat gaf gelukkig wat rust,
maar nadat ik financieel rock bottom had
geraakt, gooide ik mijn werk helemaal om.
Zo goot ik alle cursussen die ik online
verkocht om in een abonnementsvorm
waarbij ik ondernemers help om hun
bedrijf te laten groeien. Inmiddels zit ik
op 500 leden, die maandelijks ongeveer
5000 euro opleveren, maar daar moeten
nog wel veel zakelijke kosten vanaf.
Daarnaast haal ik inkomsten uit mijn
blogs, adviesdagen en mijn boek dat ik

‘NADAT IK FINANCIEEL
ROCK BOTTOM RAAKTE,
GOOIDE IK MIJN WERK
HELEMAAL OM’
onlangs heb uitgegeven. Per maand
betaal ik mezelf zo’n 2700 euro uit.”
Wat goed! Dat zal vast een opluchting
zijn na zo’n moeilijke tijd?
“Zeker, want ik maakte me echt grote
zorgen over mijn financiën. Vooral omdat
ik net alleenstaande moeder was. In juli
2019 zijn mijn man en ik gescheiden,
voornamelijk omdat we uit elkaar waren
gegroeid. De meiden wonen sindsdien
bij mij en zijn om het weekend bij hem.”
En hebben jullie al een nieuw huis
gevonden met z’n drieën?
“Nee, we wonen nog steeds bij mijn moeder
in het zuiden van Nederland, maar ik ben
op zoek naar een huurhuis in de Randstad.
Niet alleen omdat mijn vriend daar woont,
maar ook omdat ik er nu al veel werk.
Maar zie daar maar eens een leuke woning

voor een schappelijke prijs te vinden. Toch
geef ik niet op, ooit moet het lukken!”
Maar van de hoge gasprijzen heb je
momenteel dus geen last?
“Niet per se. Ik betaal wel mee aan mijn
moeders vaste lasten, maar het scheelt dat
zij een vast gas- en energiecontract heeft
tot volgend jaar. Hierdoor betaalt ze maar
60 euro aan gas en elektra, dus dat valt
reuze mee. We besparen er eerlijk gezegd
ook niet op. Als het koud is, gaat gewoon
de verwarming aan.”
Ben je tevreden met je financiën?
“Absoluut. Vooral omdat ik ook aan de
andere kant heb gestaan en echt elke euro
moest omdraaien. Ik ben er dus zeker
trots op dat ik er binnen een half jaar weer
helemaal bovenop ben gekomen. Ik kijk
positief naar de toekomst.”
Maakt geld gelukkig?
“Ja, want met genoeg geld kan ik vrij en
gelukkig leven zonder zorgen. Ik heb de
andere kant ook meegemaakt en ik kan
zeggen dat ik dat echt nooit meer wil!”
TIP VAN ROWENA
“Zelfs als je in loondienst
werkt, kun je extra inkomsten
hebben. Bijvoorbeeld met een
blog waarbij je via affiliate
marketing doorlinkt naar een
bedrijf. Zodra een van je lezers
via jouw link iets koopt, krijg jij
daar een deel van. Dat kan
aardig oplopen!”

Spender of spaarder? “Allebei.”
Grootste aanschaf? “Een laptop van 1500 euro. Ik was achttien en
liet er een vakantie voor schieten, maar heb er nooit spijt van gehad.”
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ROWENA (28)

Grootste koopwens? “Een klushuis dat ik zelf helemaal kan laten
renoveren. En een witte Range Rover.”
VRIENDIN
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