
Wat kan ik zelf doen?
· Zorg voor overzicht (kasboekje) en 

vergeet daarbij de kleine, tussen-
door uitgaven niet (afhaalkoffie, 
broodje voor de lunch).

· Pin wekelijks een vast bedrag en 
probeer daar mee uit te komen.

· Maak een weekplanning voor 
de boodschappen. 

· Doe geen boodschappen met een 
lege maag en kijk goed wat écht 
goedkoper is (A-merken versus 
huismerken bijv.).

· Let op aanbiedingen en 35%-
stickers (winkel vlak voor sluiting, 
wellicht worden er dagverse pro-
ducten goedkoper aangeboden), 
koop niet meer dan je nodig hebt.

· Koop zoveel mogelijk seizoens-
groente. Kook voor twee dagen te-
gelijk (bijvoorbeeld een stamppot) 
en vries de andere helft in of warm 
deze de dag erna op. 

· Hoewel we steeds meer met pin 
betalen, gooi aan het eind van 
de dag muntgeld in een speciale 
spaarpot, die eens per maand of 
half jaar opent en zie het gespaar-
de geld als extraatje.

· Zet apparaten (computer, televisie) 
echt uit.

· Verwarm minder (kamers) en 
korter (niet de hele dag).

· Draag warmere kleding in huis.
· Koop radiatorfolie en tochtstrips 

en informeer naar meer energie-
besparende tips. 

· Sluit je gordijnen in de avond.
· Douche minder, korter en minder 
 warm.
· Zeg vergeten abonnementen op 
 (ook de apps op je telefoon).
· Kijk of studerende kinderen hun 

aanvullende beurs hebben 
aan gevraagd.

Wie kan mij helpen?
· De Gemeente en maatschappelijk 

werk of buurtteams helpen bij het 
zoeken naar structurele oplossin-
gen bij financiële krapte en schul-
den. Denk aan: bijzondere bijstand, 
energietoeslag enz. 

· Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers, 
die de instanties goed kennen en 
met je aan de slag gaan om finan-
cieel op orde te komen. 

· De Voedselbank verstrekt wekelijks 
voedselpakketten. Aanmelding 
gaat via maatschappelijk werk. 

· Stichting Jarige Job levert een 
verjaardagsbox voor je kind als er 
geen geld is om een kinderverjaardag 
te vieren.

· De Parochiële Caritas Instelling 
(iedere parochie heeft een PCI) denkt 
mee en ondersteunt even tueel ook 
financieel. 

Wat kunnen we samen doen?
· Een keer per week samen eten. 

Dat is gezellig, goedkoper en spaart 
verwarming. 

· Plaats buurtkastjes voor houdbaar 
voedsel, maandverband e.d.  Wie over 
heeft, plaatst er iets in. Wie te kort 
komt, pakt er iets uit. Zelf maken of 
bestellen bij stichting SoGoed.

· Een Facebook- of Whatsappgroep 
maken waarop aanbiedingen en re-
cepten gedeeld worden. 

· Denk aan wie in de parochie of de 
buurt je een product kunt geven, die je 
met ‘1 + 1 gratis’ hebt gekocht en zelf 
niet echt nodig hebt en mogelijk kun 
je de kosten delen.

· Vraag eens aan een buurman of 
vriendin of hij of zij het financieel redt. 
Maak het onderwerp bespreekbaar. 
Dat helpt om op tijd oplossingen te 
vinden en stress weg te nemen.

Wat als ik mijn rekening niet 
meer kan betalen?

Het leven wordt steeds duurder. De kosten van energie,  
voedsel en vervoer stijgen fors. We gaan het allemaal merken.  

Wat kun je zelf doen en waar hebben we elkaar nodig? 

 

Als je geldzorgen hebt kan dat, aldus wetenschappelijk onderzoek, leiden tot geldstress 
en sociale en gezondheidsproblemen. Men ervaart vaak  schaamte bij geldzorgen en 
schulden. Toch is het devies: praat over je (financiële) zorgen. Zoek een luisterend oor. 
Zoek hulp en voorkom dat rekeningen en schulden opstapelen. 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/caritas


