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WONDEREN DOEN
MET
WEINIG GELD

TIPWIJZER
WONDEREN DOEN MET WEINIG GELD
In het project ‘Wonderen doen met weinig geld’ wisselden vrouwen tips uit met elkaar.
Alle goede ideeën hebben we verzameld. Onderstaand een aantal daarvan.
Doe er je voordeel mee!
• Vraag jezelf af: word ik ongelukkig als ik dat niet koop?
• Schrijf precies op wat je inkomsten en uitgaven zijn. Een kasboekje bijhouden kan ook via internet o.a.
www.nibud.nl.
• Onder in de schappen zijn de boodschappen goedkoper.
• Deel samen met iemand anders de aanbiedingen ‘2 voor de prijs van 1’.
• Doe boodschappen met een lijstje en koop alleen wat nodig is.
• Pin een vast bedrag en betaal alles contant, zo hou je beter overzicht.
• Sluit geen lening af: lenen kost geld.
• Spaar muntjes van 10 of 20 eurocent in een dichte pot.
• Organiseer een kledingruilbeurs met vriendinnen.
• Tijdschriften, boeken en internet zijn gratis in de bibliotheek.
• Zet de verwarming lager een uur voor je naar bed gaat en trek een warme trui en sokken aan op de bank.
• Vergelijk verzekeringen en beëindig overige. Alles verzekeren bij 1 maatschappij is vaak goedkoper.
• Deel kranten en tijdschriften met meerdere huishoudens.
• Concerten zijn soms gratis in lunchtijd, evenals ‘live’ optredens in cafés.
• Op opleidingsscholen zijn pedicure en kapper gratis, tandartsen via de universiteit.
• Schaf de cadeautjescarrousel af, maak zelf iets. (cake, jam, stekje van plant).
• Geef in plaats van een cadeautje een bon voor een etentje of een klus in en om huis.
• Veel winkels hebben aanbiedingen van goedkope treinkaartjes.
• Gids betaalbare vakanties; www.armekant-eva.nl.
• Verwen jezelf af en toe. Een hele bos hoeft niet, van 1 mooie bloem in een vaasje kun je ook genieten.
De Belastingservice FNV www.fnv.nl/lidmaatschap/belastingservice en de adviseurs sociale voorzieningen
(aanmelden via de eigen bond) helpen je als je FNV lid bent om geld terug te krijgen en optimaal gebruik te
maken van alle regelingen.
Nog veel meer tips op: www.fnvvrouw.nl/activiteiten/wonderen_doen_met_weinig_geld
Websites: www.consuminderen.nl
www.besparingsmeter.nl
www.nibud.nl
www.giftfoundation.nl
www.hetnieuwerijden.nl

