
GELD

1 Als ik geld heb, geef ik het gelijk weer uit. 

2 Aan het einde van mijn geld blijft een 
stukje maand over.

3 Als het betaaldag is, pin ik direct het 
boodschappengeld voor de hele maand.

4 Geen geld hebben, maakt mij creatiever.
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GEZONDHEID

1 Ik durf niet meer naar de tandarts.  
Dat kan ik niet betalen. 

2 Als het lente wordt, gaat mijn kuchje 
vanzelf over.

3 Moet ik van mijn huisarts óók nog meer 
gaan bewegen!

4 Ondanks alle stress lukt het me om 
positief te blijven. 

GEZONDHEID

1 Ik durf niet meer naar de tandarts.  
Dat kan ik niet betalen. 

2 Als het lente wordt, gaat mijn kuchje 
vanzelf over.

3 Moet ik van mijn huisarts óók nog meer 
gaan bewegen!

4 Ondanks alle stress lukt het me om 
positief te blijven. 

GEZONDHEID

1 Ik durf niet meer naar de tandarts.  
Dat kan ik niet betalen. 

2 Als het lente wordt, gaat mijn kuchje 
vanzelf over.

3 Moet ik van mijn huisarts óók nog meer 
gaan bewegen!

4 Ondanks alle stress lukt het me om 
positief te blijven. 

GEZONDHEID

1 Ik durf niet meer naar de tandarts.  
Dat kan ik niet betalen. 

2 Als het lente wordt, gaat mijn kuchje 
vanzelf over.

3 Moet ik van mijn huisarts óók nog meer 
gaan bewegen!

4 Ondanks alle stress lukt het me om 
positief te blijven. 



OPVOEDING

1 Ik ben bang dat men zich bemoeit met 
de opvoeding van mijn kind als ik vertel 
dat we in armoede leven. 

2 Mijn kinderen willen merkkleding, anders 
worden ze gepest op school.

3 Ik geniet met mijn kinderen van kleine 
dingen.

4 De schoolfotograaf komt weer. Stress!  
Ik meld mijn kind ziek.
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OVER DE RAND

1 Toen ik toiletpapier meenam vanuit de 
bibliotheek, schaamde ik mij rot.

2 Bij de kassa moest ik artikelen terug laten 
leggen, omdat ik niet genoeg geld had om 
af te rekenen.

3 Ik durf geen enkele brief meer open te 
maken.

4 Ik (m/v) heb met de gedachte gespeeld 
mijn lichaam te verkopen.
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DREMPELS

1 Ik kan niet meer bij mijn bank langs om 
dingen te regelen. Alles moet digitaal 
tegenwoordig.

2 De brieven van de gemeente bezorgen 
me stress.

3 Ik ga geen toeslag aanvragen. Het is 
een voorschot, straks moet ik alles 
terugbetalen!

4 Iedereen stuurt maar een tikkie. Er wordt 
verwacht dat ik overal aan meebetaal.

Armoede  

doorbreek je  

niet alleen 
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OVERHEID

1 Ik kan mijn gemeentebelastingen niet 
betalen. Waarom zit de gemeente me  
zo op de huid? 

2 Door lange ervaring met financiële  
zorgen weet ik bij welke instanties ik  
aan moet kloppen.

3 Ambtenaren denken dat ik fraudeer.  
Ze zouden eens een week met mij  
moeten ruilen!

4 Het frustreert ambtenaren dat ze geen 
maatwerk kunnen en mogen bieden.

OVERHEID

1 Ik kan mijn gemeentebelastingen niet 
betalen. Waarom zit de gemeente me  
zo op de huid? 

2 Door lange ervaring met financiële 
zorgen weet ik bij welke instanties ik 
aan moet kloppen.

3 Ambtenaren denken dat ik fraudeer. 
Ze zouden eens een week met mij 
moeten ruilen!

4 Het frustreert ambtenaren dat ze geen 
maatwerk kunnen en mogen bieden.

OVERHEID

1 Ik kan mijn gemeentebelastingen niet 
betalen. Waarom zit de gemeente me  
zo op de huid? 

2 Door lange ervaring met financiële  
zorgen weet ik bij welke instanties ik  
aan moet kloppen.

3 Ambtenaren denken dat ik fraudeer. 
Ze zouden eens een week met mij 
moeten ruilen!

4 Het frustreert ambtenaren dat ze geen 
maatwerk kunnen en mogen bieden.

OVERHEID

1 Ik kan mijn gemeentebelastingen niet 
betalen. Waarom zit de gemeente me  
zo op de huid? 

2 Door lange ervaring met financiële  
zorgen weet ik bij welke instanties ik  
aan moet kloppen.

3 Ambtenaren denken dat ik fraudeer. 
Ze zouden eens een week met mij  
moeten ruilen!

4 Het frustreert ambtenaren dat ze geen 
maatwerk kunnen en mogen bieden.



SCHULDEN

1 Ik lig ’s nachts wakker van de rekeningen 
die ik nog moet betalen.

2 Ik maak me geen zorgen. De deurwaarder 
kan bij mij toch niets halen. 

3 Ik word 24/7 blootgesteld aan reclames; 
ik kan de verleiding niet weerstaan. 

4 Het is confronterend, maar toch maak ik 
maandelijks een overzicht van inkomsten 
en uitgaven.
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VAKANTIE

1 Dit jaar gaan we naar Playa Balconia  
(500 km boven Parijs) of naar 
RundUmHaus.

2 Van mijn vakantiegeld betaal ik 
achterstallige rekeningen.

3 Voor mijn kind vind ik het heel erg dat 
we weer niet op vakantie kunnen.

4 Gelukkig kan ik van de zegeltjesactie van 
de Lidl een keer weg met het gezin. 
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VOEDING

1 Ik eet heel gezond, ondanks dat ik weinig 
geld heb.

2 Ik fiets alle winkels af om aanbiedingen  
te kopen. Daar heb ik een dagtaak aan.

3 Ik wil alleen naar de voedselbank als ik  
zelf kan bepalen wanneer ik het echt 
nodig heb. Bijvoorbeeld alleen de laatste 
week van de maand. 

4 De schijf van vijf is echt niet elke dag 
nodig. Rijst of pasta met soepgroenten 
volstaat ook! 
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VRIENDEN EN FAMILIE

1 Mijn beste vriend betaalt mijn 
energierekening. Dat vind ik fijn en 
moeilijk tegelijk. 

2 Ik sla uitnodigingen van feestjes af;  
ik bedenk meestal een smoes. 

3 Ik heb weinig geld. Toch kan ik leuke 
dingen doen met mijn vrienden.

4 Ik ben er naar iedereen open over dat ik 
weinig geld heb en niet aan alles mee  
kan doen.
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