
Koopjesjagen, korting pakken, zegels plakken. De een bespaart uit 
noodzaak, voor de ander is het een sport geworden.

INTERVIEWS  Kim Palmaccio FOTOGRAFIE  Kee + Kee

hand op de knip
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Sandra Doevendans had een schuld van 100.000 euro en moest uit 
pure noodzaak kosten drukken. De schuld is afgelost, maar ze zet haar 
zuinige leven met liefde voort. 

Sandra (38): ‘Ik kocht een café met verlies en bleef, lang verhaal 
kort, met een schuld van 100.000 euro achter. Ik was pas 23 jaar. 
Jarenlang durfde ik niet over mijn schuld te praten. Ik schaamde 
me ervoor, leefde stiekem in armoede. Onnodig, achteraf, want in 
Nederland leven heel veel mensen met schulden. Kleine, maar ook 
grote, problematische schulden. Na twaalf jaar streng op de  
kleintjes letten en hard werken had ik alles afgelost. Ik schreef er 
een boek over: Schone lei – krachtige verhalen en concrete tips om 
uit de geldzorgen te komen. Mensen kunnen via mijn site doneren 
zodat ik het boek kan uitdelen aan mensen en organisaties die het 
niet kunnen betalen. Want als je geldstress hebt, heb je geen geld 
voor een boek. Inmiddels doe ik weer leuke dingen, ga ik uit eten. 
Maar ik smijt niet onnodig geld over de balk. Zeker nu we in een 
tijd leven met inflatie en gasprijzen die de pan uit rijzen. Ik ben  
mijn zuinige leventje gewend. Voel me goed bij budgetteren,  
bezuinigen en overzicht. Op zondag blader ik nog steeds de recla-
mefolders door. Ik kijk wat in de aanbieding is en maak op basis 
daarvan een weekmenu. Soms doe ik met een vriendin bood-
schappen en maken we er een spel van: wie het minst afrekent 
heeft gewonnen. Shampoo koop ik niet wanneer ik het nodig heb, 
maar wanneer er een actie is. Ik doe weekboodschappen, dat 
scheelt een hoop vergeleken met mensen die dagelijks in de su-
permarkt staan. Ik bespaar een paar honderd euro per maand door 

alle bezuinigingen die ik doe. Ik snij alle fruit en groenten, ook uien 
en knoflook, en vries ze in. Dat scheelt tijd en zo bederft het niet. 
Ik ben lid van Facebook-groepen waarin dingen worden geruild of 
gratis worden weggegeven. Ook check ik altijd de salesrekken in  
winkels en scoorde zo een bank in de koopjeshoek van Ikea voor 
maar 100 euro. Toen ik in de schulden zat, had ik alle abonnemen-
ten opgezegd. Nu heb ik er een paar, maar alleen de noodzakelijke. 
Mensen hebben soms geen idee waarop ze allemaal geabon-
neerd zijn. Dat had ik ook. Sommigen zijn zelfs dubbel verzekerd 
zonder dat ze het weten. Dan zit een deel van de reisverzekering in 
de zorgverzekering en betaal je dubbele lasten. Bezuinigen begint 
bij je verdiepen in je uitgaven, bewustwording en overzicht. Kijk 
gewoon eens rond in je huis. Waarop kun je besparen? Er zijn ook 
energiecoaches die je kunnen helpen. Of ga naar je gemeente toe, 
die bieden ook hulp. Voor elektra heb ik een daltarief afgesloten. 
Dat houdt in dat ik minder betaal voor elektra in de avonduren en 
in het weekend. Ik doe vaker een lamp uit en een kaars aan. Ik doe 
zout bij waxinelichtjes zodat ze langer branden. Stekkers haal ik  
altijd uit het stopcontact, je betaalt namelijk ook voor slapende 
stroom. Door de stekker uit apparaten als je waterkoker en koffie-
zetapparaat te halen bespaar ik zo’n 60 euro per jaar. Dat klinkt 
weinig, maar alles bij elkaar opgeteld heb ik in twaalf jaar tijd een 
ton kunnen ophoesten. Op de kleintjes letten heeft een groots  
effect. Ik kan het weten.’ 

Ultieme bespaartip: ‘Kennis is macht. Verdiep je in manieren om te 
besparen en weet wat je inkomsten en uitgaven zijn.’

‘Soms doe ik met een vriendin boodschappen 
en maken we er een spel van: wie het minst 

afrekent, wint’

I N T E R V I E W
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Claudio Fray zit in de schuldsanering. Hij heeft een schuld van 150.000 
euro en moet noodgedwongen zijn kosten drukken.

Claudio (28): ‘In 2019 nam ik een sportschool over waarvoor ik 
een lening afsloot. Het bedrijf ging goed, er kwam veel geld  
binnen, maar ik had mijn administratie niet op orde en nam risico-
volle beslissingen die achteraf niet nodig waren. Corona was 
voor mij de nekslag: ik kon de kosten niet meer ophoesten. 
Moest betalingsregelingen treffen, maar kon die niet nakomen. 
Toen ik hoorde dat een belangrijke deal niet doorging, barstte ik 
in huilen uit. Ik was doodop. Het was de druppel. Daarna zocht ik 
hulp. Natuurlijk had ik niet verwacht dat ik op mijn achtentwintig-
ste in de schuldsanering zou zitten. Het is ook echt geen pretje. 
Ik moest afscheid nemen van mijn bezittingen, zoals mijn auto. Ik 
heb een vast budget per maand van een paar honderd euro. Daar 
moet ik alles van betalen, behalve mijn vaste lasten. Ik heb een 
schuldhulpverlener die mijn financiën en uitgaven bijhoudt en 
managet. Van crediteuren kan ik op mijn kop krijgen als ik iets doe 
waardoor het lijkt alsof ik veel geld uitgeef, zoals een koffie to go 
halen. Kleding koop ik tweedehands en draag ik vaker zonder te 
wassen, mits die nog fris genoeg ruikt. Dat scheelt toch een was-
beurt. Afspreken met vrienden doe ik thuis of in het park en niet 
in de kroeg. Ik leen veel, zoals boeken. Koop boodschappen  
bijna altijd met korting bij Aldi. Dan koop ik groot in, bijvoorbeeld 
vijf kilo aardappelen die ik allemaal kook en daarna invries. Ik koop 
ook diepvriesgroenten in plaats van vers. Gebruik goedkope  
boter in plaats van olie. De verwarming staat bij mij altijd zo laag  

mogelijk. Als ik het koud heb, trek ik een extra trui aan. Op dit 
moment werk ik als online marketeer. Ik ben zo lang mogelijk op 
kantoor zodat ik zelf geen koffie en thee hoef te kopen. Alle abon-
nementen heb ik stopgezet, behalve mijn abonnement op de  
sportschool en op Het financieele dagblad om meer te leren over 
economie en geld. Voor de rest ben ik heel streng. Als ik iets  
zakelijks heb en er is eten, eet ik zo veel mogelijk zodat ik thuis 
een maaltijd kan overslaan. Krijg ik koekjes bij de koffie, dan eet 
ik er meer zodat ik wat calorieën binnenkrijg. Ik word verdrietig 
als ik hier langer over nadenk. Ik ken weinig gelijkgestemden,  
dat voelt soms heel eenzaam. Veel leeftijdsgenoten gaan duur uit 
eten, kopen nieuwe kleding. Ik niet. Er zijn veel momenten  
geweest waarop ik mezelf verwaarloosd heb. Ik denk met pijn in 
mijn hart aan gezinnen die ook in armoede leven. Het onbegrip 
van anderen en dingen moeten uitleggen, vind ik lastig. Toen ik 
laatst een kosteloze activiteit – tenminste, dat is wat ik dacht – 
ging doen met vrienden, kreeg ik achteraf een tikkie. Mensen 
hebben géén idee hoe mijn leven eruitziet. Ik kan geen euro extra 
missen. Toch sta ik er positief in. Dit traject heeft mij veel geleerd. 
Ik ben dankbaar voor mijn werkgever en de mogelijkheden om 
vanuit werk studies en cursussen af te ronden. Over maximaal 
drie jaar hoop ik mijn schulden allemaal te hebben afgelost. Het 
gaat me lukken: ik blijf focussen op wat wél kan, blijf zuinig leven 
en zet elke week een stap in de juiste richting.’ 

Ultieme bespaartip: ‘Stel elke maand een budget op en hou je 
hieraan: op is op.’ 

‘Kleding draag ik vaker zonder te wassen,  
mits die nog fris genoeg ruikt. Dat scheelt toch 

een wasbeurt’
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Alexander van Dijl houdt een uitgebreid bestand bij waarin hij alle 
uitgaven en elke cent registreert. Hij gaat nooit over zijn strakke budget 
heen, zelfs niet nu er een baby is.

Alexander (39): ‘Mijn vrouw en ik hebben een strak budget van 
1.000 euro in de maand. Daar kopen we alles van, zoals kleding, 
boodschappen en cadeaus. Alleen de hypotheek en verzekerin-
gen gaan daar niet vanaf. Elke week pinnen we 250 euro. Het 
gepinde geld stoppen we in envelopjes. Als we de deur uitgaan, 
blijven de bankpassen thuis. Alles is gebudgetteerd: 10 euro per 
week voor kleding, 10 euro per week om uit eten te gaan, 140 
euro per week voor boodschappen. Ik heb geen smartphone,  
betaal 4 euro per maand voor mijn telefoon. Twee maanden gele-
den is onze zoon geboren en is er een kostenpost bij gekomen. 
Per week leggen we 20 euro apart voor hem. Vaak redden we dat 
wel: luiers kopen we in de aanbieding, babykleren kopen we 
tweedehands of krijgen we van vrienden. Door zo zuinig te leven 
hebben we in drie jaar tijd tussen de 20.000 en 30.000 euro  
bespaard. Zo konden we het huis kopen waar we nu in wonen. 
We konden zonder voorbehoud van financiering overbieden. Ik zie 
genoeg mensen die meer uitgeven dan er binnenkomt. Mensen 
die aan het eind van de maand stiekem van hun spaarrekening 
snoepen. Voorheen hielden we ook nooit geld over. Nu kunnen 
we dingen kopen en doen die voorheen niet konden, zoals zonne-
panelen aanschaffen – waarmee we uiteindelijk ook weer flink 
besparen. Bezuinigen zit ‘m in de kleine dingen. Afgelopen week 
kocht ik broodjes bij Lidl voor 1,01 euro. Bij Albert Heijn kosten 

dezelfde broodjes 1,69 euro. Dat lijkt een klein verschil, maar in 
een jaar tikt dat behoorlijk aan. Zelfs al is het maar een cent,  
besparen geeft een kick. Mijn vrouw en ik hebben er een spel van 
gemaakt. Zo hebben we twee bonus kaarten van Albert Heijn met 
een premiumaccount waarvoor we 12 euro per jaar betalen voor 
extra kortingen. Het product met korting verschilt per kaart. Met 
twee kaarten hebben we korting op meer verschillende producten. 
Natuurlijk kost het tijd en energie om alles uit te rekenen, maar dat 
is het absoluut waard. We kunnen nu genoeg opzijzetten voor 
grotere doelen in de toekomst, houden geld over voor extraatjes 
zoals een gezinsfotoshoot, een abonnement op de dierentuin en 
luxer uit eten gaan. We letten alsnog altijd op de prijs, soms delen 
we een gerecht. Zo kunnen we toch iets proeven voor minder. We 
drinken geen alcohol, dat deden we sowieso al niet, maar dat 
scheelt ook in de kosten. Soms eten we ook bij McDonald’s, maar 
vaak willen we wel tien weken wachten tot er een leuk bedrag in 
de envelop zit. Sommige mensen vinden me gierig. Maar het 
grappige is: sinds we besparen, hebben we meer geld over om te 
geven aan anderen. We doneren geld aan de plaatselijke kinder-
boerderij en namen laatst onze vrienden mee uit eten. Je kunt 
heel leuk leven ondanks dat je op de kleintjes let. Door gewoon 
een klein beetje te plannen en budgetteren kun je veel meer doen 
en dromen laten uitkomen.’

Ultieme bespaartip: ‘Cash! Laat de bankpas thuis. Zo kun je niet 
meer uitgeven dan je had bedacht. En omdat je het geld ziet, geef 
je het minder snel uit dan wanneer je met je mobiel betaalt.’ 

‘Sommigen vinden me gierig, maar sinds we 
besparen, hebben we juist meer geld over om  

te geven aan anderen’
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Minke van Kuijen is een extreme koopjesjager. Ze houdt folders, 
koopjes en kortingen nauwlettend in de gaten. Haar gigantische 
voorraadkast is haar grootste trots. 

Minke (37): ‘Na een break-up kwam ik in financieel zwaar weer 
terecht. Ik stond in de supermarkt en moest kiezen tussen eten 
of wc-papier. Zoiets wilde ik nooit meer meemaken. Ik raakte  
geïnspireerd door het TLC-programma Extreme Couponing, over 
fanatieke kortingsbonnenverzamelaars. Dat wilde ik ook wel  
proberen. Mijn eerste deal waren vaatwastabletten bij Kruidvat.  
Ik had kortingsbonnen gestapeld en op koopavonden krijg je – 
 dikke tip – nog eens 20 of 30 procent extra korting met je klanten-
kaart. Het was een kick om in één klap zo veel geld te besparen. 
Tegenwoordig koop ik alles zo goedkoop mogelijk, gewoon,  
omdat ik dat leuk vind. Wc-papier heb ik voor de aankomende 
twee jaar ingeslagen tijdens Black Friday. Ik heb 96 wc-rollen in 
huis en ook nog eens dikkere rollen dan normaal: geen 200 vellen 
op een rol, maar 400. Voor 30 euro! Met acties als Black Friday 
moet je altijd goed opletten: bedrijven vinden het leuk om met 
verkooppraatjes te stunten, maar vaak word je in de zeik geno-
men waar je bij staat. De truc is om alles per kilo, liter of stuk uit 
te rekenen. Ik heb er een sport van gemaakt alles helemaal uit te 
pluizen, ik weet precies hoeveel ik voor wat betaal. Op dit mo-
ment leef ik veel van mijn voorraad. Vooral nu met de inflatie is het 
fijn dat ik daarop kan terugvallen. Mijn gigantische voorraadkast 
heeft een waarde van 1.500 euro, al zal die door de inflatie nog 
veel meer waard zijn. Wat ik daarvoor betaald heb? Nog geen  
300 euro. Er staat van alles in: bonen, tomatenpuree, koffie, was-

middel, douchegel – het lijkt wel een kleine supermarkt. Ook heb 
ik voor een jaar aan shampoo in huis. Vooral in het begin voelde 
elke bespaarde cent als een overwinning, al vind ik het nog steeds 
heel gaaf als ik een goede deal scoor. Ik voel me er fijn bij, alsof ik 
bedrijven te slim af ben. Per week geef ik 30 euro uit aan bood-
schappen, en ja: ik eet gewoon gezond, vers en lekker. Mensen 
snappen daar vaak niks van. Maar die lopen ook als een kip zonder 
kop door de supermarkt en weten niet eens dat je het dubbele 
betaalt voor voorgesneden groenten. Je hoeft echt niet op  
frikandellen of bonen te leven om flink op je boodschappen te 
bezuinigen. Koop seizoensgroenten en je bent het goedkoopst uit 
en ook nog eens duurzaam bezig. Of koop producten die bijna 
over de datum zijn en voor weinig worden verkocht. Koopjes spot 
ik in folders of op websites als pepper.com en folderz.nl. Ook 
heb ik een eigen moestuin met bijkomend voordeel dat ik kosten 
bespaar. Soms raken mensen geïrriteerd omdat ik zo gefocust 
ben op geld besparen, ze vinden me gierig of ongezellig. Dat ben 
ik niet: ik heb een kleine sociale kring en voor hen organiseer ik 
graag eens in de zoveel tijd een gezellig etentje of een barbecue 
en dan komen ze niks tekort. Als er dagjes uit worden gepland 
met mijn vrienden spreek ik van tevoren af waar we ons geld aan 
uitgeven. Doen we een lunch op locatie of nemen we die mee? 
Sommigen associëren besparen met dingen laten, met een min-
dere kwaliteit van leven, maar ik vind mijn leven juist zoveel leuker 
sinds ik bespaar.’ 

Ultieme bespaartip: ‘Stem je budget af op hoeveel je dingen 
waard vindt, niet op hoeveel ze kosten.’

‘Bonen, tomatenpuree, koffie, wasmiddel, 
douchegel: mijn voorraadkast staat er vol mee’
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Anke van Dijk consumindert. Producten als afwasmiddel, douchegel en 
lippenbalsem maakt ze zelf. Niet alleen goed voor het milieu, het levert ook 
een leuk zakcentje op.

Anke (40): ‘Mijn ouders leerden me op de kleintjes te letten. Thuis 
hadden we niet veel te besteden. We deden zuinig met bood-
schappen, kregen veel tweedehands en vakanties zaten er 
meestal niet in. Vroeger schaamde ik me hiervoor. Sinds ik weet 
hoe slecht consumeren voor het milieu is, ben ik mijn ouders 
dankbaarder voor mijn opvoeding. Mijn kinderen leer ik ook om 
zuinig te zijn. We gaan wel op vakantie, maar zelden met het vlieg-
tuig. Ik bezuinig niet vanwege het financiële plaatje – mijn partner 
en ik verdienen genoeg. Al is geldbesparing mooi meegenomen. 
Ik wil vooral wat goeds doen voor het klimaat. En ik vind  
het zonde om geld uit te geven aan spullen die ik maar tijdelijk 
gebruik. Schoonmaakmiddelen bijvoorbeeld. Die maak ik zelf. 
Nooit gedacht dat ik dat ooit zou gaan doen. Ik heb een gezin, druk 
werk. Ik dacht: dat is zonde van mijn tijd. Maar het is zo simpel: 
met water, soda en wat vloeibare zeep heb je al afwasmiddel. 
Met wat sinaasappelolie erbij ruikt het ook nog eens heerlijk. Een 
fles Dreft uit de supermarkt kost bijna 3 euro. De ingrediënten 
samen iets van 50 cent. Dat scheelt 2,50 euro per fles! Alles-
reiniger maak ik voor 60 cent, een merk zoals Ecover verkoopt dit 
voor zo’n 10 euro. Ook maak ik met 95 cent aan ingrediënten 2,5 
liter aan wasmiddel, terwijl dit je in de winkel al snel een paar 
tientjes kost. Andere supermarkten verkopen het misschien voor 
minder, maar alsnog ben je duurder uit. Door zelf producten te 
maken bespaar je veel geld. Ook veel verzorgingsproducten – op 

mijn lievelingsgezichtscrème na – maak ik zelf. Ik heb mijn favoriete 
recepten helemaal naar mijn zin gemaakt. Maar het hoeft niet  
ingewikkeld te zijn: op internet vind je genoeg DIY’s. In plaats van 
crèmespoeling gebruik ik appelciderazijn. Ik bewaar snijafval van 
groenten in de vriezer om er later soep van te maken. Bij alles wat 
ik wil weggooien, denk ik eerst: kan ik hier nog wat anders mee? 
Van oude T-shirts van de kinderen knip ik ‘wattenschijfjes’ om mijn 
make-up eraf te halen. Je hoeft echt niet die dure was bare  
wattenschijfjes van een ecomerk te kopen. En als een oude sok 
een leuke print heeft, maak ik er een haarelastiek van. Dit soort 
trucjes deel ik ook op Instagram. Het is tegenwoordig zo gemak-
kelijk geworden om gewoon te kopen wat je wil. Met één druk op 
de knop heb je iets in huis. Je loopt een winkel in en pakt wat je 
nodig hebt. Zelf vind ik het fijner om bewustere keuzes te maken, 
zowel voor de planeet als voor mijn portemonnee. Ik doe iets 
goeds voor de wereld en dat levert me ook nog eens geld op. 
Daar kan ik oprecht blij van worden. Ik vind het jammer om soms 
te merken dat mensen bang zijn dat ik een oordeel over hén heb. 
Als vrienden bijvoorbeeld op vliegreis gaan. Maar ik oordeel niet 
snel, bovendien ben ik zelf ook verre van perfect. Ik probeer de 
mensen om me heen juist te inspireren, geef workshops  
schoonmaakmiddelen maken en deel gratis tips op mijn website 
climatechain.nl. Rijkdom zit niet in méér spullen. Ik voel me rijker 
sinds ik met minder doe.’ 

Ultieme bespaartip: ‘Laad je telefoon niet ‘s nachts op. Dit doen 
we massaal, maar kost onnodig veel stroom. En niet onbelangrijk: 
het kost je telefoon eerder het leven.’ 

‘Van oude T-shirts van de kinderen knip ik 
wattenschijfjes om mijn make-up eraf te halen’


