
‘IK HEB ACHTTIEN 
VERSCHILLENDE 
SPAARPOTJES’
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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.

Van vaste dienst naar zelfstandig, 
wat betekende dat qua inkomen?
“In loondienst verdiende ik 2709 per 
maand. Daar heb ik, nu ik zelfstandige 
ben, aan vastgehouden, ondanks dat het 
leven de afgelopen drie jaar fors duurder 
is geworden. Ik denk dat ik minder 
ben gaan eten, want aan boodschappen 
geef ik nog steeds hetzelfde uit. Mijn 
grootste maandelijkse kostenpost is 
mijn hypotheek van 1200 euro.”

Wat doe je met de rest van het geld?
“Daar bouw ik een bu� er mee op. Ik wil 
altijd zeven keer mijn maandsalaris, zo’n 
19.000 euro, op mijn spaarrekening hebben
staan. Mocht er iets gebeuren waardoor ik 
een tijdje niet kan werken en geen inkomen
heb, dan kan ik daaruit putten. Je weet 

SORAYA (34)
Thuis: single

Werk: ondernemer

Netto inkomen: 

❍ € 0 – € 1500  ❍ € 1500 - € 3000 ❍ € 3000 - € 4500 

❍ € 4500 - € 6000  ❍ € 6000 - meer

Spaarder of spender? “Allebei.”

Grootste aanschaf? “Een goudkleurige vijfpersoonsbank die 

geweldig zit. Ik betaalde er 2406 euro voor.”

Grootste miskoop? “Ik heb een keer een klusjesman 1000 euro 

betaald die daarna nooit kwam opdagen.”

nooit hoe het leven loopt. Toevallig gaat 
mijn bedrijf nu drie maanden dicht 
vanwege doorontwikkeling van mijn 
werk-privé-balansprogramma en familie-
bezoek in Zuid-Amerika. Door mijn 
bu� er kan dat prima.”

Wat voor werk doe je?
“Ik ben communicatieadviseur en 
werk-privé-balanscoach. Ik werkte altijd 
vij� ig uur per week. Dat vond ik te veel. 
Ik wilde meer ruimte hebben om vaker 
naar Griekenland te gaan – dat voelt als 
mijn tweede thuis en daar heb ik veel 
vrienden. Ik volgde op Instagram mensen 
die bij wijze van spreken van het strikken 
van schoenveters een cursus maakten en 
dat verkochten. Zo kwam ik op het idee 
cursussen ontkoppelen te maken: hoe kom 
je nou écht bij als je vrij bent? Want daar-
mee kun je een burn-out voorkomen.”

Wat zou je doen met een miljoen?
“Mede-eigenaar worden van een hotel 
op Mykonos in Griekenland.”

Ben je met al je uitgaven en inkomsten 
zo gestructureerd?
“Jazeker. Ik heb achttien spaarpotjes waar-
over ik mijn geld verdeel. Momenteel ben 
ik aan het sparen voor nieuwe kozijnen 
voor mijn eigen huis. De o� erte is binnen 
en hoewel ik schrok van het bedrag 
– 30.000 euro – kon ik ter goedkeuring 
tekenen. Ik heb het nog niet helemaal 
bij elkaar gespaard, maar tegen de tijd 
dat ze beginnen, kan ik de eerste rekening 
betalen. Het maakt me trots dat ik dat 
allemaal in mijn eentje voor elkaar krijg. 
Als ik date met mannen van mijn eigen 
lee� ijd, merk ik dat mijn zelfstandigheid 
soms te veel indruk maakt, haha!”

Maakt geld gelukkig, wat denk jij?
“Inzicht in geld en voldoende geld om 
zonder te stress te leven, maakt gelukkig. 
Financiële stress vermijd ik altijd. Dus ja, 
uiteindelijk maakt geld in die zin gelukkig. 
Als je geen geldzorgen hebt, kun je 
onbezorgd genieten van het leven en 
van vakanties.” 

SORAYA’S TIP
“Maak spaarpotjes 

voor de verschillende 
doelen die je hebt en 
stort daar maandelijks 

een bedrag in.”

Nieuwe 
rubriek
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Money talks


