
‘MIJN UITKERING  
IS NIET VEEL, MAAR  
IK HEB ALLES WAT  

MIJN HARTJE BEGEERT’
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Heb je dit inkomen al lang?
“Ja, ik heb sinds 2016 een wia-uitkering. 
Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering 
krijg ik omdat ik al jaren last heb van  
verschillende lichamelijke klachten, zoals 
pijnlijke knieën en handen. Een duidelijke 
oorzaak werd eerder nooit gevonden, 
maar sinds dit jaar weet ik eindelijk dat  
ik dunnevezelneuropathie heb. Dit is een 
aandoening waarbij vooral de dunne  
zenuwvezels in je lichaam niet goed  
functioneren. Hierdoor ben ik overgevoelig 
voor aanrakingen en heb ik continu last 
van branderigheid, jeuk en irritatie.  
Dankzij mijn medicijnen worden de ergste 
klachten onderdrukt, maar helaas zal ik er 
nooit van kunnen genezen. Vandaar dat  
ik arbeidsongeschikt ben verklaard. Best 
moeilijk als je gewoon wilt werken, maar 

JOLANDA (38)
Thuis: latrelatie

Werk: vrijwilliger bij plantenasiel

Netto maandinkomen: iets meer 

dan 1000 euro

Spaarder of spender? “Spaarder, al is het maar een tientje per maand.”

Grootste aanschaf? “Mijn elektrische bakfiets van duizend euro in 2021. De ene helft 

betaalde ik meteen en de andere helft leende ik bij mijn ouders.”

Grootste koopwens? “Ik heb spullen genoeg en eigenlijk alles wat mijn hartje begeert.”

gelukkig maak ik me vier uur per week 
nuttig als vrijwilliger bij een plantenasiel.”

Wat fijn. Kom je trouwens wel uit met  
je uitkering?
“Het is iets meer dan duizend euro, maar 
ik red het wel, dankzij een huur- en zorg-
toeslag. Daarnaast kan ik goed bezuinigen. 
Met twintig euro per week kom ik rond.  
Ik kook bijvoorbeeld voor twee of drie  
dagen rijst of aardappelen en ik ben lid van 
een organisatie die minima ondersteunt 
met boodschappen.”

Hoe zit het met je kosten voor gas  
en energie?
“Daar betaal ik sinds dit jaar vanwege  
een verhuizing en nieuw energiecontract 

maandelijks 280 euro voor. Eigenlijk  
kreeg ik het advies om 380 euro per 
maand te betalen, maar dat geld heb ik 
niet. Het scheelt dat ik in juni en oktober 
energietoeslag kreeg van in totaal 1300 
euro. Dit bewaar ik op een spaarrekening 
voor als ik de jaarafrekening krijg.”

Is het af en toe niet moeilijk dat je zo 
weinig geld hebt?
“Jawel, want alles kost geld. Een dagje weg, 
even ergens wat drinken, naar een bandje 
kijken; ik kan dat niet zomaar allemaal 
doen. Ik werk af en toe als vrijwilliger bij 
een poppodium, dus zo heb ik dan alsnog 
gratis een leuke avond. En ik heb lieve 
vrienden die het niet erg vinden om soms 
een drankje voor me te kopen.”

Maakt geld gelukkig?
“Nee, zolang ik mijn lieve vriend en  
mijn twee honden om me heen heb,  
ben ik meer dan tevreden. Zij maken  
mij gelukkig, niet het bedrag dat op  
mijn bankrekening staat!”

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.
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Money talks


