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in Utrecht verkocht. We wonen nu in een 
leuk, maar veel goedkoper huis in Heeren-
veen. In plaats van €2400 zijn we €1000 
aan hypotheeklasten per maand kwijt. En 
ik ben een eigen bedrijf gestart (prorefl ectie.
nl). Als gespecialiseerd re-integratiecoach 
begeleid ik kankerpatiënten bij hun re-inte-
gratie op de werkvloer. Mijn inkomen is nu 
lager, maar ik word blij van dit werk en de 
combinatie met Floris is ideaal.
Ik kan er veel voor hem zijn. En omdat onze 

DURE KOTERS

Kinderen maken het leven een stuk duurder. 
Drie gezinnen vertellen hoe zij daarmee 
omgaan en geven hun beste tips prijs.
Tekst Judith van Ruiten
Fotografi e De Beeldredaktie

José Provoost (39), Niels Oldenburger 
(39) en Floris (3) uit Heerenveen.
José: ‘Op de komst van Floris hebben wij lan-
ge tijd niet durven hopen. Doordat ik baar-
moederhalskanker heb gehad, kon ik niet op 
natuurlijk wijze zwanger worden. Uiteindelijk 
is mijn zus draagmoeder geweest van Floris. 
Hij is wel biologisch helemaal van ons. 
Door Floris heb ik mijn leven radicaal omge-
gooid. Toen hij 1,5 was heb ik mijn fulltime-
baan opgezegd en hebben we ons dure huis 

‘ Ik heb mijn 
leven radicaal 
omgegooid’

ouders ook drie dagen in de week meehel-
pen, hebben we als hij straks naar school 
gaat geen kinderopvang nodig. Toch letten 
we goed op wat we uitgeven. Vroeger kocht 
ik zo een paar oorbellen van €50; die laat 
ik nu liggen. Met kleding voor mezelf kopen 
gaat het er ook niet meer zo ruig aan toe. 
Voor Floris koop ik veel speelgoed, zoals 
laatst een paar prachtige treintjes, twee-
dehands, via Marktplaats. Toch vind ik ons 
leven nog steeds heel luxe en comfortabel.’ 

074-076 Waar doen ze het van.indd   74 11-02-15   11:36



 BESTE KOOP - 75

‘Tot nu toe vallen 
de uitgaven mee’

maar dat valt niet mee. Ondanks de slechte 
huizenmarkt, zijn de huizen in de populair-
ste wijken zo weg.
Wij zitten hier gelukkig prima en er is zelfs 
een kamer over voor ons toekomstige zoon-
tje. Het is ook mooi meegenomen dat onze 
woonlasten nu lager zijn en onze familie 
in de buurt woont. Omdat wij allebei 36 
uur per week blijven werken, is het fijn dat 
zowel mijn ouders als schoonouders straks 
een dag in de week voor ons zoontje willen 

zorgen. Daardoor hoeft hij maar twee da-
gen naar de kinderopvang. We nemen zelf 
ieder een halve dag voor onze rekening.
Dat onze ouders zo veel willen doen, vinden 
we leuk voor ons zoontje en het scheelt veel 
geld. Op dit moment geven wij het geld dat 
we over houden vooral uit aan babyspullen. 
Tot nu toe vallen die uitgaven mee. We 
kopen veel via Marktplaats, zoals de kinder-
wagen en het babybedje. Je ziet vaak niet 
eens dat spullen tweedehands zijn.’

Marie-Claire Lintz (28) en Bart Brouwer 
(31) verwachten hun eerste kindje in 
februari. 
Marie-Claire: ‘We hadden nooit verwacht 
dat we ons appartement in Leiden zo snel 
zouden verkopen. En dus ook niet dat we 
nu in een vakantiehuisje in de buurt zouden 
wonen. Maar we hebben ons er inmiddels 
bij neergelegd dat ons kind hier ter wereld 
zal komen. We blijven ondertussen in Lei-
den zoeken naar het huis van onze dromen, >
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Marijn Spoor (35), Charlotte Koomen 
(32), Ruben (4) en Amber (4 maanden) 
uit Haarlem.
Charlotte: ‘Amber kan voorlopig voor-
uit, want we hebben voor een jaar luiers 
ingeslagen. Er was een mooie aanbieding 
bij de Vomar: drie pakken voor de prijs van 
één. Zo’n goede aanbieding komt zelden 
voorbij, dus toen hebben we de auto maar 
voorgereden.

Financieel redden we ons goed, maar sinds 
de komst van Amber letten we wel meer 
op onze uitgaven. Toen Ruben alleen was 
lukte sparen ons nog, maar dat gaat nu 
niet meer.
Gelukkig hebben we fantastische ouders. 
Mijn ouders en schoonouders zorgen beiden 
een dag in de week voor de kinderen. Op die 
manier hebben we maar een dag kinderop-
vang nodig, want sinds Ambers komst ben 

ik parttime gaan werken. Er komt nu wel 
minder geld in het laatje, dus we moeten 
nog even kijken hoe dat gaat uitpakken.
Om te besparen kopen we het gros van 
onze kinderspullen via Marktplaats of out-
let-verkopen. Verder houden we de aanbie-
dingen goed in de gaten. Zo zijn we laatst 
naar Artis geweest dankzij een leuke actie 
van Dekamarkt. Ruben vond dat helemaal 
geweldig.’

‘ Drie pakken 
luiers voor de 
prijs van één!’
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