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TALITHA (35)
Thuis: verloofd met Bart (37) en moeder van Stacey (13) 

en Lizzy (9)

Werk: funnel expert

Inkomen Talitha: tussen 1500 en 3000 euro

Gezamenlijk maandinkomen: tussen 4500 en 6000 euro

‘VROEGER HAD IK NOOIT 
DURVEN DROMEN VAN 

EEN MEGAGROOT 
TROUWFEEST’

Spaarder of spender? “Allebei.”

Grootste aanschaf? “Ons huis voor 196.000 euro in 2016.”

Grootste koopwens? “Een vakantiewoning in Nederland.” 

Je bent funnel expert. Wat houdt dit in?
“Ik help online ondernemers bij het 
automatiseren van hun bedrijf en dan met 
name op het gebied van e-mailmarketing.  
Ik bouw de techniek erachter en zorg  
dat alle systemen die nodig zijn voor het 
verkoopproces aan elkaar gekoppeld zijn.”

Heb je dit inkomen al lang?
“Nee, pas sinds een jaar. Hiervoor runde 
ik samen met een compagnon een escape-
room waarmee we onszelf een salaris van 
1500 euro per persoon konden uitkeren. 
Dat verdiende ik ook ongeveer toen ik de 
twee jaar daarvoor in loondienst als team-
leider in de zorg werkte. Eind 2020 begon 
ik met het werk wat ik nu doe, en dat liep 
meteen zo goed, dat ik mezelf een flinke 

opslag kon geven. Heel erg fijn natuurlijk. 
Dat ik nu veel meer verdien – ik betaal 
mezelf elke maand 2250 euro uit – ben  
ik dus niet echt gewend. We hebben nu 
genoeg geld om binnenkort een mega-
groot trouwfeest te kunnen geven, dat had 
ik vroeger nooit durven dromen!”

Ben je tevreden over jullie financiën?
“Jazeker. Vooral omdat ik ook aan de 
andere kant heb gestaan. Toen ik zwanger 
was van Lizzy, werd mijn contract bij een 
bekende winkel niet verlengd. Hierdoor 
kwam ik thuis te zitten en kreeg ik een 
uitkering. Na Lizzy’s geboorte hoopte ik 
snel weer aan het werk te kunnen, maar 
helaas viel dat tegen. Ik kon gewoon  
geen leuke baan vinden en doordat mijn 
uitkering stopte, hadden we alleen nog 

het salaris van Bart. Hij verdiende zo’n 
2200 euro netto en daar moesten we alles 
van doen. Onze boodschappen kochten 
we vooral in de aanbieding en verder was 
ik heel creatief met nieuwe inkomsten-
bronnen aanboren. Zo verkocht ik veel 
oude kleding en speelgoed van de meiden 
via Marktplaats en gaf ik thuis verkoop-
party’s voor schoonmaakdoeken. Dat 
leverde een extra potje op, waardoor we 
het iets breder hadden.”

Geef je nu ook makkelijker geld uit?
“Niet per se, want ik houd mijn financiën 
nog steeds goed bij. Hoewel we maandelijks 
prima voor 1200 euro boodschappen 
zouden kunnen doen, wil ik niet boven  
de 600 euro komen. Meer uitgeven vind  
ik gewoon niet nodig. Ik zal het nooit 
vanzelfsprekend vinden dat ik genoeg 
geld heb.”

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.

Money talks

TIP VAN TALITHA
“Ik gebruik een papieren 

money planner waarin ik elke 
zondag al mijn uitgaven en 

rekeningen van die week tot op 
de cent opschrijf. Door dit te 

doen, heb ik een goed overzicht 
van mijn financiën en kom ik 

niet voor onverwachte 
verrassingen te staan.”


