In deze toolkit ga je op verschillende manieren naar sparen kijken.
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Sparen
Je wilt genieten van het leven en niet teveel
bezig zijn met rekeningen betalen. Leuke dingen
doen of iets moois kopen is heerlijk, maar je wilt
ook je wasmachine kunnen laten repareren als
die stuk is. Of het eigen risico van de
ziektekostenverzekering kunnen betalen.

Misschien heb je dromen waar je voor moet sparen of wil je gewoon liever geen geldzorgen in de
toekomst. Wat jouw reden ook is, het is vaak verstandig om elke maand wat geld te sparen. Hoe doe je
dat? En weet jouw kind wat ‘sparen’ betekent?

In deze toolkit
In deze toolkit ga je op verschillende manieren
naar sparen kijken. Jij bent de poortwachter van
jouw portemonnee en bepaalt wat je wel en niet
kan of wilt sparen. Hoeveel of weinig je ook opzij
zet, je kunt je kind op verschillende manieren
kennis laten maken met sparen. En je kunt er
vandaag mee beginnen.

Sparen met de middelen die je hebt

Sparen is geld opzij zetten.

Sparen is niet verplicht,

Als er weinig financiële

Dit kan zijn voor kosten

maar sparen en het leren

middelen zijn, kun je je kind

waarvan je niet weet wanneer

sparen aan je kind is wel

ook op een andere manier

ze komen, zoals een kapotte

onderdeel van de financiële

kennis laten maken met

laptop. Het kan ook zijn voor

opvoeding. Het maakt niet uit

sparen. Verzamel je zegeltjes

kosten waarvan je wel weet

of je een groot of klein bedrag

in de supermarkt? Betrek je

wanneer ze komen, zoals een

spaart. Je kind leren over

kind hierbij! Als er veel

vakantie of een familiedag.

sparen geeft hem inzicht in

financiële middelen zijn kun je

Het advies van het Nibud is

wat het betekent om te

je kind leren dat geld niet

om 10% van je maandelijkse

wachten met een aankoop en

‘vanzelf’ beschikbaar is. Je

inkomen te sparen.

wat het oplevert als je een

kan je hem dit leren door hem

Dit is niet voor iedereen

tijdje lang geld opzij zet.

voor sommige (niet

makkelijk.

noodzakelijke) aankopen elke
week een bedrag van zijn
zakgeld opzij te laten zetten
tot hij het hele bedrag bij
elkaar heeft.

Aan de slag!

Hoe leer jij je kind over sparen? Hoe kunnen jullie beginnen? Klik hier voor het werkblad.
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