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‘Met een
Tesla rijd
je zonder
schuldgevoel’
Sigrid Leeuwerik werkt drie dagen per
week als docent Nederlands op het
Parcival College, een vrije school in
Groningen. Samen met haar
man Fabian droomt ze van een
boerderijtje aan een zandweggetje
met een enorme moestuin.

Huishoudboekje
NETTO MAANDINKOMSTEN
Eerstegraads docent Nederlands,
LB, 0,6 fte (Sigrid)

€ 1726

Adviseur online marketing en
communicatie, 0,8 fte (Fabian)

€

2181

Kinderopvangtoeslag

€

450

Teruggave belasting

€

270

Kinderbijslag (442 per kwartaal)

€

148

TOTAAL

€ 4775

MAANDLASTEN
Hypotheek

€

668

Boodschappen

€

650

Kinderopvang

€

750

Duo-afbetaling

€

200

Verzekeringen

€

380

Gas, water, licht

€

160

Benzine

€

70

Belastingen

€

144

Abonnementen

€

163

Diversen

€

890

Sparen

€

700

TOTAAL

€ 4775

LAATSTE GROTE UITGAVE:
REIS NAAR IJSLAND IN DE HERFSTVAKANTIE,
GESCHRAPT WEGENS CORONA: € 2800
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06:30
Sigrid staat op, doucht zich
en eet wat. Een half uurtje
later maakt ze de jongens
wakker en helpt ze met aankleden. “Fabian ontbijt met
ze en levert ze daarna ook af
bij school en de gastouder.”

07:30
Op de fiets naar school, met
een podcast of een muziekje
in de oren.

08:00
Sigrid arriveert op school,
drinkt een kop thee en doet
nog de laatste voorbereidingen voordat de les om 08.30
uur begint.

12:00
Als Sigrid een tussenuur
heeft, nestelt ze zich in een
van de comfortabele zitbanken in de docentenkamer. Ze
kletst wat met collega’s, over
school maar zeker ook over
privézaken

15:30
Naar huis. “Ik kan me op
school moeilijk concentreren,
daarom werk ik liever thuis
nog wat.”

18:00
Eten met het gezin. Na het
eten mogen de jongens nog
even tv-kijken. Om 19:00 uur
brengen Fabian en Sigrid ze
samen naar bed.

19:30
Als ze beiden thuisblijven,
doen ze een spelletje, kijken
ze een serie op Netflix of
lezen ze nog wat. “Eén ding
doe ik niet, en dat is werken.”
Daarna om 22:30 uur naar
bed.

sigrid: “Als mensen mij vragen
of ik geld belangrijk vind, zeg ik
altijd nee. Maar eigenlijk boeit
geld mij wel, vooral als je het
niet hebt. Als we een keer een
dure maand hebben of de auto
heeft een flinke onderhoudsbeurt
nodig, dan kan ik me wel zorgen
maken als we onze reserves aan
moeten spreken. Dan lukt het
niet om die maand te sparen. Het
is natuurlijk geen ramp als dat
een keertje niet lukt, maar toch.
We hebben drie spaarrekeningen:
een gezamenlijke en daarnaast
nog ieder een eigen spaarrekening. Die afzonderlijke spaarrekeningen zijn er om discussie
te voorkomen. Als ik een keer
uitgebreid naar de kapper wil,
dan doe ik dat gewoon, zonder
dat Fabian er iets van kan zeggen.
En als Fabian een jas van 300 euro
wil kopen of een nieuw, duur
onderdeel voor zijn drumstel, dan
hoeft hij niet te overleggen maar
betaalt hij dat van zijn spaarrekening.”
HUISMUSSEN
“Nee inderdaad, wij geven niet
veel uit aan uitgaan. In coronatijd
zeker niet, maar anders eigenlijk
ook niet. We zijn behoorlijke
huismussen, en als we iets buiten
de deur gaan doen, zijn we het
liefst in de natuur. Zo gaan we
regelmatig met de kinderen naar
het bos. Verder geef ik niet veel
uit aan hobby’s. Ik loop hard, wat
gratis is, en ik lees veel. Maar ook
dat kost niet veel, omdat ik lid
ben van de bibliotheek.
Twee jaar geleden hebben we
een huis gekocht, een hoekhuis
met een flinke tuin zodat we veel
ruimte hebben voor onze moestuin. We verbouwen tomaten,
courgettes, aardappels, sla, knoflook en verschillende soorten
bonen. En van de druiven maken
we jam. Heerlijk vinden we dat.
Als we ooit een hoofdprijs in een
loterij winnen of zoiets, zouden
we graag hier in de buurt een
boerderijtje aan een zandweggetje willen kopen, met veel grond
zodat we een grote moestuin kun-

‘ZELFVOORZIENEND
ZIJN, DAT LIJKT
ONS FANTASTISCH’

nen aanleggen. Zo zelfvoorzienend zijn, lijkt ons fantastisch. En
als er dan nog wat geld overblijft,
willen we een Tesla. Dan kun je
zonder schuldgevoel rijden. Ja, we
proberen in ons leven wel zoveel
mogelijk rekening te houden met
het klimaat, al blijft het een spanningsveld. We willen bijvoorbeeld heel graag met de kinderen
naar Bonaire om te genieten van
die bijzondere onderwaterwereld
daar. Dat hebben we ons ooit
voorgenomen toen we daar met
zijn tweeën waren, maar als je
daar met je gezin heenvliegt,
stoot je heel wat CO2 uit. Dat
voelt toch niet zo goed.”
HUT
“Aan vakanties geven we trouwens heel makkelijk geld uit.
Afgelopen zomer zijn we niet
weggeweest maar meestal huren
we via Airbnb een huisje op het
Franse platteland. Zo zijn we
onder andere in de Bourgogne en

in Normandië geweest. Het leuke
is dat je dan ook te maken hebt
met de eigenaar van zo’n huisje
die je van alles kan vertellen over
de streek.
In oktober zouden we naar
IJsland gaan met de jongens,
maar dat ging vanwege corona
niet door. In plaats daarvan zijn
we een weekje naar Terschelling
geweest. En hebben we voor
400 euro een hut in de tuin
gebouwd, voor de jongens. Dat
was eigenlijk een kinderdroom
van zowel Fabian als van mij. Die
droom hebben we dus voor onze
kinderen laten uitkomen.”

Ook meedoen
aan Geld telt?
Mail naar
onderwijsblad@aob.nl

