
 



  

 
 

  



 
 
 
  

De kunst van het rondkomen: 

Tips voor & door 
bewoners 
Verzameld door het actieteam Zoeterméér in Balans. 

Tekening omslag: Saskia Muilwijk, ‘Van Muur tot Meubel’. 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tips en Tricks 

Weinig geld? Het actieteam heeft een aantal goede tips bij elkaar gebracht om op eigen 
kracht het hoofd boven water te krijgen en te houden. Dit zijn dingen die je zelf kunt doen! 
Heb je zelf nog tips waarmee je anderen kunt helpen? Mail ze naar 
zoetermeerinbalans@gmail.com.  
 
Kleding en voedsel 

· Er zijn twee kledingbanken van de stichting MEVE!: in Meerzicht en in Palenstein. 
MEVE! is een gezellige plek waar je voor heel weinig terecht kunt voor heel veel. 
MEVE! heeft goede kleding, schoenen en zelfs accessoires. Kleding voor bijvoorbeeld 
een sollicitatiegesprek is daar heel goedkoop. En als je zonder eten zit en niet voor de 
Voedselbank in aanmerking komt, hebben ze daar ook een klein ‘winkeltje’ waar je in 
nood een tas boodschappen kan krijgen.  

· Bij MEVE! In de wijk Meerzicht zit een dierenvoedselbank voor mensen met 
huisdieren.  

· Maak zelf wasmiddel: 1 kg. soda, 1 stuk groene zeep schaven en goed oplossen in 1 
liter kokend water en dan 3 liter water bijvoegen. Zo heb je 4 liter wasmiddel en het 
kost je ongeveer 2 à 3 euro. 

· Gooi geen eten weg, maar maak gebruik van de restjes voor een volgende maaltijd. 
Of gooi alles in je vriezer. Investeer in een vriezer of kijk eens rond op ‘te koop 
aangeboden’ of ‘weggeef’ pagina’s, hier worden vaak vriezers aangeboden. 

· Verf kleding voor een nieuwe look; dit kan in de wasmachine maar ook in een grote 
pan met de hand. 

· Ruil kleding binnen familie- en/of vriendenkring of bijvoorbeeld bij de ruilkring Lets. 
Koop via ruilbeurzen. 
 

Verander van consumeerder naar produceerder 
· Je hoort weleens dat er in de voedselpakketten van de voedselbank weinig groenten 

zitten. Vanuit de Zoetermeerpas, kun je voor weinig geld een moestuintje huren, 
waar je je eigen groente kunt verbouwen! De volkstuintjes zijn bovendien een hele 
gezellige manier om nieuwe mensen te ontmoeten, en je sociale netwerk te 
versterken. Je kunt het ook eventueel samen met een ander doen om kosten en 
opbrengsten te delen. 

· Er zijn wijktuinen waar je gratis groenten en soms fruit kan halen. Een van die 
wijktuinen zit achter de Gaardedreef 189, in het hof van Segwaert, open op dinsdag 
en woensdag overdag, donderdagavond en zaterdag van 10-15. ‘Ik heb hier laatst 
kroppen sla gehaald, je kan ook helpen met tuinieren, is een goede therapeutische 
bezigheid!’ 

· ‘Maak van recyclen je hobby’. Hou je van creatief bezig zijn? Download de app 
‘Pinterest’ en kijk hier eens rond. Hier vind je veel leuke ideeën en inspiratie om 
spullen te hergebruiken. 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

Internet 
Internet speelt een belangrijke rol: ‘Internet helpt mij om in beweging te komen. Sinds ik 
weet hoe internet werkt is er een wereld voor mij open gegaan. Anoniem achter de computer 
allerlei handige weetjes op zoeken en voorzichtig weer contact maken met anderen. Ik ben 
workshops gaan volgen en durfde mij steeds meer open te stellen naar anderen toe. Via 
Facebook heb ik vrijwilligerswerk gevonden en voel dat ik er weer toe doe.’ 
 

· Via de Zoetermeerpas van de gemeente heb je recht op een gratis lidmaatschap 
bibliotheek. Daar kun je dagelijks gratis een uur internetten. 

 
Sociaal 
Door in contact te blijven met mensen kun je ook op de hoogte blijven van mogelijkheden 
die zich voordoen op het gebied van inkomen, vrijetijdsbesteding en werk.  

· Belangrijk is om jezelf niet te isoleren en bijvoorbeeld dag- en nachtritme te wisselen. 
Vaste normale tijden uit en in bed! 

· Het is ook aan te bevelen om deel te gaan uitmaken van netwerken en bijvoorbeeld 
vrijwilligerswerk te doen. De bibliotheek te bezoeken, lid worden van een vereniging, 
club of koor, helpen bij de kledingbank en/of helpen koken bij ‘Voor iedereen een 
maaltijd’. Zo blijf je een beetje onder de mensen. Of meld je aan bij Vip: vrijwilligers 
informatie punt van de stichting Mooi. 

· Je kunt samen met anderen creatief koken. Kost minder en wel zo gezellig en goed 
om onder de mensen te blijven!  
 

Neem/ontvang de weekkrantjes 
Neem geen ‘Nee/Nee’ sticker voor je brievenbus. Want dan mis je de weekkrantjes, en daar 
staan altijd goede tips en acties in! 
 
Ruildiensten 
Je kunt ook je diensten inzetten om zo met andere te ‘ruilen’. Een bewoner gaf de tip: ‘Ik 
strijk kleding, in ruil daarvoor krijg ik shag. Het hoeft niet altijd over geld te gaan’ 
Er is ook een Facebook groep genaamd ‘Hulp gezocht/aangeboden Zoetermeer’.  
 
Energie 
Je kunt aanzienlijk besparen door de thermostaat ’s ochtends op 16 graden te houden en te 
ontbijten met een bodywarmer of een warme trui aan! Voor de rest kun je energie besparen 
door spaarlampen te gebruiken, de kachel overdag lager te zetten (1 graadje lager scheelt al 
tientallen euro’s). En vanzelfsprekend scheelt het als je de lampen en de kachel uitdoet in de 
ruimtes waar je niet vertoeft. 
 
Boodschappen doen 

· Koop in bij goedkope supermarkten. Let op de aanbiedingen, in de winkel of 
selecteer vooraf uit de folders. 

· Maak vooraf een boodschappenlijstje van wat je ook echt nodig hebt.  
· De vermelde houdbaarheidsdatum betekent niet dat een product niet meer eetbaar 

is. 



· ‘Op je knieën door de Albert Heijn gaan’. De kleinste prijsjes in de supermarkt staan 
altijd onderaan. De a-merken staan op ooghoogte. Wil je besparen, zak dan af naar 
beneden.  

· Aan het einde van de dag worden beperkt houdbare spullen (vlees ed.) in de 
aanbieding gedaan, omdat ze anders weggegooid moeten worden. Ook als je ’s 
ochtends vroeg gaat zijn er nog spullen in de aanbieding, maar als je aan het einde 
van de dag gaat heb je eerste keus! 

· Als je even wat meer geld heb, bijvoorbeeld wanneer je je vakantiegeld heb gehad, 
zorg dan dat je nuttige en broodnodige dingen (zoals bijvoorbeeld shampoo) koopt in 
bulken. Als je dit soort spullen in grote aantallen koopt is het goedkoper.  

 
Financiën 
Het geeft rust wanneer je financiën op orde zijn en je daar overzicht over hebt. Investeren 
hierin en begeleiding vragen, loont de moeite. Probeer geen schulden te maken, laat geen 
achterstanden ontstaan, die kom je niet te boven. 
 

· Werk met een algemeen financieel (maand)overzicht en een wekelijkse 
uitgaven limiet. Plan je uitgaven, denk bijvoorbeeld vooruit bij aanbiedingen. 

· Betaal met contant geld. 
· Verzamel en bewaar alle belangrijk documenten, maak een kopie van alle 

documenten die je verstuurt. Zet niet zomaar een handtekening. 
· Maak je financiële situatie bespreekbaar in vrienden- en/of familiekring, 

dit kan leiden tot begrip en voorkomt onuitgesproken verwachtingen 
en ongewenste uitgaven; rekening houden met elkaars financiële 
situatie hoeft de pret niet te drukken. 

· Probeer om ondanks alles te sparen/geld te reserveren wanneer dat mogelijk 
is, en leer ook je kinderen sparen. 

· Via de gemeente zijn er mogelijkheden voor het afsluiten van een collectieve 
Ziektekostenverzekering. 

· Vraag begeleiding en onderzoek subsidie-/kwijtscheldingsmogelijkheden. 
· Er bestaat een organisatie genaamd schuldhulpmaatje, zie www.shmzoetermeer.nl. 

Deze helpen je op weg bij schulden. Wacht niet totdat de situatie danig is verergert. 
Durf hulp te vragen, de schaamte voorbij! 

· Maak gebruik van toeslagen en (gemeentelijke) regelingen. Weet je eigenlijk wel 
waar je recht op hebt? En hoeveel deze regelingen opleveren? Kijk een op deze site 
www.berekenuwrecht.nibud.nl 
 

Inzet social media: Facebook 
Dankzij sociaal media kunnen we in contact blijven met mensen, maar het is ook een goede 
manier om weer in beweging te komen en om goedkoop of gratis aan spullen en eten te 
komen. Je hebt internet en een smartphone of computer nodig, en je kunt je gratis 
aanmelden.  
 
Op Facebook zijn heel veel groepen te vinden waar je gratis of heel goedkoop spullen of eten 
kan krijgen. Je kunt je hier gratis aanmelden, en vervolgens lid worden van deze groepen. 
Hier volgen er een aantal: 

· Weggeefgroep 079 



  

 
 

· (H)eerlijk gratis en voor niks 
· 079 GOEDKOOP en GRATIS 
· Gratis of kleine prijsjesgroep 
· Weggeefhoek Zoetermeer 
· Weggeefgroep: regio Haaglanden 
· Alles voor een of twee Euro 
· Budget kookhoek 
· De normale weggeefgroep 
· De Ruilgroep Zoetermeer 
· Diensten ruilen in Zoetermeer 
· Gezocht/gevraagd Zoetermeer 
· Gratis af te halen Zoetermeer 
· Gratis ophalen in Zoetermeer 
· Gratis! 
· Gratis voor niks Zoetermeer 
· Ik geef weg in Zoetermeer 
· Ik zoek gratis 
· Ik zoek/vraag in Zoetermeer 
· Low Budget 
· MEER DOEN MET MINDER 
· Minima ruilplaats Zoetermeer 
· Stichting iedereen een maaltijd 
· Weggeefgroep 079 (Zoetermeer en omstreken) 
· Weggeefplaats 079 
· Goods for Foods, stichting MEVE! 
· Voedselgroep Zoetermeer 
· Gratis kinderspullen 
· koop en verkoop groep Zoetermeer ( kopen verkopen gratis ruil vraag ) 
· Kinderspullen Nieuw En Tweedehands Verkoop/ruil/gratis 
· gratis ophalen/ruilen/zoek/ik verkoop in Zoetermeer wijk Palenstein 
· De Ruilgroep Zoetermeer en Omstreken 
· Durf te vragen 
· Verkopen, weggeven en ruilen Rokkeveen en omgeving 
· Dieren en Benodigdheden aangeboden, ruilen, vermist, oproepen, hulp etc. 

 

  



Algemene basistips 

· Probeer in algemene zin bewuster te worden van je koopgedrag. 
· Probeer je niet te meten naar de maatstaven van je buren. 
· Stel prioriteiten: wat heb je echt nodig, wat is minder belangrijk? 
· Pas je aan veranderingen aan. 
· Deel spullen en doe samen met anderen waar mogelijk, bijvoorbeeld gereedschap, 

auto of aanschaf van materialen. Kijk hiervoor op facebook of “Peerby” waar je kunt 
zien of er bij ‘buren’ iets te leen of te huur wordt aangeboden voor een schappelijke 
prijs. 

· Jaag op koopjes, maar laat je niet verleiden tot onnodige aankopen door 
aanbiedingen. 

· Wees blij met kleine dingen. Herwaardeer zuinigheid (de goede soort). Waardeer 
geld en spullen. 

· Investeer in vriendschappen. 
· Laat je niet kisten door praatjes of vooroordelen. Wees mondig; je mag voor jezelf 

opkomen. 
· Zoek uit waar je positieve energie vandaan kunt halen. 
· Wees niet te emotioneel, denk zakelijk. Houdt zoveel mogelijk zelf de regie. 
· Zorg ervoor dat je op tijd kunt ontspannen. Blijf leuke dingen doen om wat afstand te 

nemen en afleiding te vinden, dat kan ook zonder kosten (wandelen, fietsen, werken 
in tuin, iets opknappen of veranderen in huis, een ander helpen, iets gaan studeren, 
bibliotheek bezoeken). 

· Denk niet in beperkingen. In algemene zin is het belangrijk om niet in beperkingen te 
denken maar in oplossingen. Blijf plannen maken, houdt moed. Kijk verder dan het 
hier en nu! Zorg er ook voor om op tijd te ontspannen en blijf leuke dingen doen! Dat 
is erg belangrijk voor jouw uitstraling die je hebt. Als je alleen maar in spanning en 
chagrijn verkeert dan straal je dat ook uit. 

· Zet door en geef niet op! 
 
Samen sta je sterker 

Bouw sociale contacten op en onderhoud vriendschappen. 
· Veel mensen schamen zich voor het feit dat ze niet kunnen rondkomen. Doorbeek dit 

taboe, en je zult merken dat er veel mensen klaar staan om je te kunnen. Als je zelf 
niet met andere deelt hoe jouw situatie is, kunnen andere je ook niet helpen! Bij 
MEVE! bijvoorbeeld staan er een hoop mensen voor je klaar om even mee te praten 
of een knuffel te geven. De kracht van MEVE! is dat iedereen weet hoe het zit. En ken 
je iemand die weinig geld heeft en hierdoor in een dip is geraakt? Neem die persoon 
mee! 

· Durf hulp te vragen. 
· Steun en geloof hebben een positieve uitwerking, geven hoop en moed en geven zin 

aan het leven. 
· Ga eens vrijwilligerswerk doen, het leidt af, je doet leuke contacten op en het geeft 

zelfvertrouwen.  
· Vraag goede vrienden om advies. 
· “Ik accepteer giften”. 
· Ga eens samen eten of gecombineerd/samen inkopen. 



  

 
 

· Netwerken onderling: samen weet je meer dan alleen. 
· Netwerken met instanties: het werkt wanneer zij voor jou kunnen verwoorden en 

uitleggen. 
· Ook dieren kunnen hierbij een rol spelen. ‘Door mijn hond moest ik wel naar buiten. 

Tegelijkertijd merkte ik dat ik opbloeide. Mensen die mij tijdens het uitlaten van de 
hond gedag zeggen, oude bekenden tegenkomen die zeggen dat ze mij missen. In het 
begin dacht ik ‘Het zal allemaal wel”, maar als je dit vaker hoort dan ga je er ook in 
geloven. Nu help ik een oud dametje. Ze kan geen hond hebben, maar ze vindt het 
leuk om eens mijn hond uit te laten om zo onder de mensen te komen. Ik weet wat 
het voor mij heeft betekend dus elke week mag zij de hond eens uitlaten.’ 

 
Openheid, de schaamte voorbij! 
Veel mensen ervaren schaamte voor de positie waarin ze leven. Ons actieteam werkt hard 
om deze schaamte te doorbreken. De reden daarvoor is dat je zal merken dat als je de 
schaamte voorbij bent, je meer in je eigen kracht komt, meer regie krijgt over je leven en 
mensen en organisaties/gemeente je beter in jouw kracht kunnen ondersteunen!  
   

 

  



Wij danken gemeente Zoetermeer voor het mogelijk maken van het 
actieteam ‘Zoeterméér in balans’ en het actieonderzoek dat wij hebben 
mogen uitvoeren. Het is belangrijk bewoners te betrekken bij de aanpak 
tegen armoede om samen tot een gezamenlijk en gedragen armoedeaanpak 
te komen. Bewoners hebben een stem gekregen en hiermee is de eerste stap 
gezet in het doorbreken van het taboe rondom armoede. 
 
 
Heb je zelf nog tips waarmee je anderen kunt helpen? Mail ze naar 
zoetermeerinbalans@gmail.com. 
  



  

 
 

 


