LAURIE (33) SPROKKELT HAAR INKOMEN BIJ ELKAAR MET EEN BAANTJE HIER EN EEN
BAANTJE DAAR.

Z00N MAS (7)

VERDTENT NU AL GELD

0P DBpARADE.

s

"[k ben krijtbordtekenaar voor restaurants en werk elke zomer
als afs,:rsser en kassamedevn"erker op het rondreizende theaterlestilal
De i)aradc. Sinds vorig jaar heb ik een eigen beclrijf: BusGorrlijn. Ik

r.raei

gorclijnen vool bussen die je kunt bevestigen Inet nlagnetelt. [)e ze n'iutcr

werk ik tn-ee clagen per u'eek in een lunchzaak. Zo sprokkel ik nrijn inkomen brj elkaar. Ik heb nooit gedroomd van een r-aste baan van negen tot
vijf om mijn hi,potheek te kunnen betalen.
Met al die verschillende baanties is het hollen of stilstaan. M'n inkomen
varieert nogal. De ene rnaancl draai ik een olrzet r-an vijfliondelcl euro, cle
volgencle maand','erclien ik ineens trl'eedr,rizend ettro in één tveek omdat er veel
gordijnen rl,'orden besteld. Dat geld investeer ik meestal q,eer in mijn bedrijf door
stoffen en magneten in te kopen.

Mijn iaarinkomen is niet hoog. Per maand komt er gemiddeld duizend tot
vijftienhonderd euro netto binnen. Mijn hur-rr bedraagt € 6i8. Ik ontvan[J rnaandelijks
€ 309 l-ruursubsidie, € 95 zorgtoeslag en € 177 kindgebor-rden buclget, en elk ku'artaal
€ 122 kindelbijslag. Best veel geld, want ik geef helemaal niet zoveel uit :ran N'Ías. Zijn

joggingbroeken en shirts koop ik bij Zeen'ran

<:1\I \\I\

-

- ik vind het onzin veel

geld uit te geven

BANK

RE,KE,NING

HOEVEET STAAT EROP? EN WAAROM?

aan kleren §'aaÍ hii binnen een paar maanden r.eer is uitgegroeid. Mas zit op zu,'em1es is, betaal ik geen u'egenbelasting. 's Zomers

en heeft een abonnement op Donald Duck. Boeken en spelletjes koop ik bij de wonen NIas en ik erin als ik op festivals
kringloopwinkel, daar koop ik ook cadeautjes voor verjaardagen en sinterklaas. werk. Dat is zo fijn: altijd buiten en veel
Stukken goedkoper clan de speelgoedn'inkel. En ik hoor Ma.s nooit klagen dat l.rij

iets

gezelligheid om ons

l-reen.

tekortkornt.

Tijdens de zomermaanden werkt Mas op
De Parade in ruil voor consumptiebonnen voor

kregen
geleend ijsjes. pofferties. de zweelmolen en voorstellingen,
aan dlie collega's die een hotel begonnen in Portugal. Ik wilde ze gtààg helpen Op die rranier leert hij de vu'aarcle van geld kennen;p
en hoef zelf geen koophuis. §7e hebben in goed overleg een contract op- Xtlas maakte twee jaar geleden zelf een voorstelling
gesteld en inrniddels hebben ze de helft van het totaalbedrag al§,'eer terug- 'n'oor de medeu'erkers van De Parade u'aannee l-rij 27
betaald. Met dat gelcl heb ik mijn r.oning ingericht en een bus gekocht. En bonnen vercliencle. Hij betaalde eerst zijn rtedert'erkers
nu is het op. Toen ik een pzrar maanden geleden niet meer kon pinnen, uit en hield r-riteindelijk elf bonnen over. Die geeft hij
leende ik de pinpas r.an mijn ex. \Ve hebben nog steeds een goede band, vervolgens amper r.rit. dat vindt hij 'zonde. t{as is een
n'erken samen op De Parade en steunen elkaar a1s het nodig is. Ik heb hosselaar. net als zijn vader. Hij regelt dat-ie dingen gratis
krijgt en voor niets in c1e zu'eefinolen mag. Afgelopen
toen s.e1 mijn vrienden in Portugal gevr-aagd een bedrag aan mij over te
maken. Ik zie de rest van de lening a1s een buffer waarvan ik op dat zomer maakte hij vlogs or-er a1le acts en restaurants op het
terrein, in ruil voor drie bonnen per fiLrpje. Toen hij zijn
soort llomenten gebruikmaak.

Toen mijn vader ovedeed, woonden mijn broer en

ik

nog thuis. We

allebei € 55.000 toen zijn huis werd r.erkocht. Daarvan heb ik € 50.000

Ik ben opgevoed met het idee dat ie moet sparen voor later.
Mijn vader zette altiid geld opzij. Dat l-rij zelf nooit van dat geld
heeft kunnen genieten. vind ik doodzonde. Van miin ex, de vader

vader en mij vroeg zijn vlogs te filr-nen. n'ilde hij eerst s:eten
wat hij ons daarvoor moest betalen. Ik r-ind het goed dat l-rij nu
al w-eet dat je omzet iets anders is dan je riinst En d:rt n'erken
hartstikke leuk is."

r.an NIas. heb ik geleerd dat je geld ook ge\!'oon kunt uitgeven.

ik

spaar momenteel naunelijks. er staat € 383 op mijn

rekening, maar verbras mijn geld ook niet.

spaar-

Ik zou ook

niet

weten u..aaraan ik het moet uitgeven. Ik ga nooit op zofiIeromdat ik in de zomer op De Parade en andere
",akantie
festivals werk, hoef geen dure klecling of make-up en

drink met vriendinnen liever thuis een glas r-ijn dan in
de kroeg. Nlaandelijks geef

ik twaalfhonderd euro uit

aan vaste lasten. Dat is inclusief telefoon. internet, gas

en licl.rt. belastingen en boodschappen. Eén keer per
q.,eek bestel

ik rnijn boodschappen online r.ia Picnic.
Dat is goedkoper dan iedere dag naar de superr.narkt - daar ben ik geneigd meer in het winkel-

\\'agentie te gooien dan ik nodig heb.

Ik heb een sociale huurwoning in.Amersfoort. maar zou het liefst fulltime in mijn
brandn'eerbus u,'onen. Het

is mijn

aar-rkoop ooit, achtduizend euro. en

dulrrste

ik

ben

er dolgelukkig mee. Omdat het een oldtimer
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