getuigenis
Anne Van Goethem
• 38 jaar
• Alleenstaand
• Drie kinderen: Luna (11), Elise (8)
en Marie (6)
• Werkt op het leerlingensecretariaat
van het Sint-Ursula-Instituut in
Onze-Lieve-Vrouw-Waver

NETTO Budget per maand
Inkomsten
Netto inkomen: € 2150
Kindergeld: € 573
Alimentatie: € 390
Uitgaven
Hypotheek:
€ 1000
Energie:
€ 129
Eten: 		
€ 400
Kleding:
€ 100 tot 150 euro
			
(voor 4 personen)
Kinderen:
€ 200
Mobiliteit:
€ 300
Vrije tijd:
€ 200
Sparen
Pensioensparen (€ 90 per maand),
verder weinig

N

“Niet lang na de geboorte
van Marie zijn mijn ex en
ik uit elkaar gegaan. In het
begin was het even aanpassen. Ik had me nooit beziggehouden met de hele papierwinkel en
plots moest ik alles zelf doen. Maar ik
heb snel mijn weg gevonden. Ik ben
leerkracht van opleiding, maar doe al
bijna zestien jaar secretariaatswerk.
Het onderwijs is ideaal voor een alleenstaande moeder als ik. Ik heb een mooi
loon én werkzekerheid. Daar kun je vandaag alleen maar blij om zijn. Omdat de
kinderen maar om de twee weken een
weekend bij hun papa zijn, heb ik hen
fiscaal ten laste. Dat scheelt elke maand
toch een flink bedrag. Tijdens de vakanties ben ik thuis en hoef ik geen geld uit
te geven aan kinderopvang. Ook dat bespaart me een pak geld.

Er zijn maanden waarin ik weinig geld
nodig heb en maanden waarin ik wat
meer moet uitgeven, zoals in september, maar al bij al valt dat nog mee. De
meisjes zitten alledrie nog in de lagere
school, daar zijn de kosten nog niet zo
hoog. Over twee jaar gaat Luna naar het
middelbaar, dan zal het wel even anders
zijn. De rekeningen van de leerlingen
die ik zie voorbijkomen op de school
waar ik werk, drukken me af en toe wel
met de neus op de feiten. Maar ik kan
rekenen op de financiële steun van mijn
ex, dus veel zorgen maak ik me nog niet.
Om eerlijk te zijn: zelf heb ik weinig
gevoeld van de crisis. Opnieuw een
voordeel van het onderwijs. Dat wil
niet zeggen dat ik het geld door de ramen gooi. Net als iedereen probeer ik
energiezuinig te leven. Voor de elektri-

“

Een goede raad die ik zelf probeer te
volgen: doe zoveel mogelijk in je eigen buurt. Mijn boodschappen doe ik
hier in het dorp. Meestal ga ik gewoon
elke dag naar de winkel. Sommigen zullen dat een slechte gewoonte vinden,
maar ik vind net dat ik erdoor bespaar:
door dag per dag mijn boodschappen te
doen, koop ik zelden iets te veel en moet
ik weinig weggooien. Het kost me ook
weinig tijd. De slager en de bakker zijn
om de hoek en een beetje verder is de
groenteboer. Mijn auto heb ik nodig om
naar het werk te gaan, maar daarnaast
laat ik hem zoveel mogelijk aan de kant
staan. De meisjes gaan naar de dorpsschool en ook voor hun hobby’s heb ik
voor sportclubs in de buurt gekozen.
Ook handig: in de school van mijn dochters is het de gewoonte om gezamenlijke verjaardagsfeestjes te doen voor twee

Ik heb een mooi loon én
werkzekerheid. Daar kun je
vandaag alleen maar blij om zijn.
citeit heb ik een gemengd dagtarief en
een nachttarief. Daar houd ik bij mijn
huishoudelijk werk zoveel mogelijk rekening mee. Wassen doe ik na negen
uur ‘s avonds of in het weekend, en de
wasmachine en vaatwasmachine gaan
enkel aan wanneer ze vol zitten. Mijn
droogkast is al een tijdje kapot, maar ik
denk niet dat ik die laat herstellen. De
was binnen of buiten laten drogen, gaat
evengoed.

of drie kinderen die in dezelfde periode
jarig zijn. Leuk voor de kinderen én je
kunt de kosten delen met de andere ouders. Een geweldig initiatief, vind ik.
Ik ben niet de meest georganiseerde
persoon. Rekeningen die ik niet via domiciliëring betaal, durven nogal eens op
mijn bureau te blijven liggen. Ik houd
mijn uitgaven niet bij of heb geen wekelijks budget waar ik me aan houd. Elk
weekend haal ik vijftig euro af: is dat P
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