
H
eeft u geldzorgen? U bent niet 
de enige. Veel inwoners van 
Nieuwegein maken zich zorgen 
of ze aan het einde van de 

maand nog rondkomen. Onzekerheid bij-
voorbeeld door stijgende (energie)prijzen 
helpen dan zeker niet. Daarom hebben 
we ook dit jaar weer aandacht voor vra-
gen over geldzaken tijdens de Week van 
het Geld. Want, goed om gaan met geld 
kan iedereen leren. Jong en oud.

Geld alleen maakt niet gelukkig
Wethouder Ellie Eggengoor: “Ik heb 

gezien hoe heftig het kan zijn als het 
niet meer lukt om rond te komen. Dat 
kan iedereen overkomen. Mensen met 
een laag inkomen, maar ook mensen 
met een hoger inkomen. Bijvoorbeeld als 
je kosten ingrijpend veranderen na een 
scheiding of door ziekte. Toch zie ik dat 
alleen geld niet gelukkig maakt. Geluk is 
ook afhankelijk van gezondheid, vrijheid 
en vertrouwen in je geldzaken”.

Taboe
Tijdens de Week van het Geld 2022 zet-
ten we ‘Financiële Educatie’ in Nieuwe-
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Week van het Geld 2022

Goed omgaan met je geld is super belang-
rijk, maar ook lastig. Het goede nieuws is: 
iedereen kan het leren en het is nog leuk 
ook! Dat kun je ook dit jaar weer ervaren 
tijdens de Week van het Geld. 

Van 28 maart t/m 1 april zijn er veel 
activiteiten en ontmoetingen over geld in 
de stad en op scholen in Nieuwegein. 

Goed leren omgaan met geld 
is belangrijk!

gein in de schijnwerpers. We willen echt 
iedereen aanmoedigen om eens met 
elkaar te praten over geld en geldzorgen. 
Helaas rust er nog steeds een taboe op 
schulden en geldzorgen. Vaak wachten 
mensen te lang met hulp zoeken.

Praat erover
Geldproblemen gaan dan al snel van 
kwaad tot erger. Zoek daarom hulp 
en praat er met elkaar over. Tijdens de 
Week van het Geld, maar ook het hele 
jaar door. Ook in Nieuwegein zijn er veel 
organisaties die u kunnen helpen. ●

Heeft u vragen over de Week van het Geld en de activiteiten? Mail dan naar weekvanhetgeld@nieuwegein.nl. 

Startpunt 
Geldzaken
Startpunt Geldzaken geeft tips over 
omgaan met geld. Ze bieden geld-
plannen die passen bij verschillende 
situaties. Bijvoorbeeld als u ZZP’er 
bent of wilt sparen voor de studie 
van uw (klein)kind. Vind het plan 
dat bij uw situatie past op: 
www.startpuntgeldzaken.nl/
nieuwegein/

Wanneer Wat Waar
De hele week
  Loop de munten speurtocht 
  Je kunt de speurtocht lopen wanneer je maar wilt. Tijdens de Week van 
  het Geld haal je na afloop een gratis ijsje bij Schep! Download de app. Rond het Muntplein
  Basisschool leerlingen gaan aan de slag met geldlessen
  En, bankmedewerkers geven een gastles.  Nieuwegeinse basisscholen
Maandag 28 maart
14.30 uur Opening van de Week van het Geld 
  door wethouder Ellie Eggengoor Bibliotheek De Tweede Verdieping
14.30 uur Toen en nu: over geldzaken
  Oudere bezoekers van het Pluscafé en jongeren van 4YOUth gaan 
  met elkaar in gesprek over omgaan met geld nu en vroeger. Bibliotheek De Tweede Verdieping
Dinsdag 29 maart
13.00 uur Geldzaken in het gezin 
  Vrouwen gaan in gesprek over geldzaken in het gezin. 
  Bijvoorbeeld over zakgeld, week-budgetten, sparen en leuke dingen 
  doen met weinig geld. Stichting Balans
19.30 uur Praten en kwartetten over Geldzaken
  Tijdens de thema-avond gaan buurtbewoners en 4YOUth in gesprek 
  over geldzaken zoals budgetteren, hypotheken en belastingaangifte.
  Ook spelen ze een leuk geldkwartet en wisselen we tips uit. Buurtkamer Muntenbuurt
Woensdag 30 maart
15.00 uur Kinderen koken met weinig geld
  Gezond en lekker koken met weinig geld. Dat gaan kinderen doen voor 
  een ouder. Ondertussen praten ze met elkaar over hoeveel het eten kost. 
  Als het eten in de oven staat, spelen ze de digitale Muntenspeurtocht.  Buurtplein Batau
Donderdag 31 maart
15.00 uur Sociale raadslieden beantwoorden vragen 
  Bijvoorbeeld over de digitale overheid, online shoppen en 
  gemeentelijke regelingen. Bibliotheek De Tweede Verdieping
16.00 uur 4YOUth daagt jongeren uit! 
  Interactief spel in het midden van City Plaza waarbij je kans maakt 
  op een prijs. Hoeveel weet jij over geldzaken? City Plaza
20.00 uur Live Q&A Special Instagram 
  Het landelijk thema dit jaar is ‘van doekoe tot digi!’. 4YOUth sluit online 
  af met een Q&A. Ze verloten prijzen onder de volgers. Doe mee en wie 
  weet win jij ook. Instagram. Check op: @4youthnieuwegein
Vrijdag 1 maart
9.30 uur Bijeenkomst Taalbrigade over taal over geld
  Wat is slim omgaan met geld? Daarover praten deelnemers met elkaar. 
  Zo oefenen ze met taal.   Bibliotheek De Tweede Verdieping
15.00 uur Wat kost eten?
  Ouders en kinderen (tot 10 jaar) spelen samen het budgetspel. Hoeveel 
  kosten eten eigenlijk en hoe doe je slim je boodschappen?  Bibliotheek De Tweede Verdieping
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