OOK MEED O EN ?
Mail naar geldengeluk@persgroep.nl

GELD & GELUK
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AL HET BEZIT IN
TWEE TASSEN

NL

Spreker, organisatieadviseur,
ontwikkelaar nieuwe diensten
voor bankwezen

PETRA
SMOLDERS (34)
Zelfstandig onderzoeker en
begeleider van onderzoekstrajecten en scripties

Robbert en Petra wonen in
Utrecht, in een huurhuis
van iemand die op reis is.

Petra: ,,Robbert en ik leven al
jaren als moderne nomaden.
Een rugzak met een laptop,
telefoon en wat kleding,
meer hebben we niet
nodig.”
Robbert: ,,We slapen
meestal bij vrienden,
familie en in huizen
van mensen die een
tijdje naar het buitenland zijn. Het is heel
ﬁjn dat we vijf maanden in Utrecht kunnen
blijven, want binnenkort wordt ons eerste
kindje geboren.”
Petra: ,,Geld en spullen
betekenen weinig voor
ons. Geld is nu vooral een
handig middel om de huur
van 800 euro per maand en
de boodschappen, ongeveer
60 euro per week, te kunnen
‘We
betalen. We vertrouwen
vertrouwen
erop dat het ook zonder
erop dat het
geld altijd goed komt.”
ook zonder geld
Robbert: ,,In de tijd dat ik
altijd goed
Petra leerde kennen, leefde
komt’
ik zelfs vijf maanden helemaal zonder geld en spullen.
Toen ik bij een grote bank werkte,
zag ik dat mensen en organisaties
ongelukkig werden van een economie die drijft op winst, concurrentie en egoïsme. Ik geloofde dat
BESTE KO O P
het mooier kon, dat mensen wilRobbert
en Petra hebben al
len bijdragen en geven. Dat bejaren
niets
gekocht en hebben
sloot ik te onderzoeken door mijn
dus
geen
‘beste
koop’ of ‘grootbaan, goede salaris en mooie
ste miskoop’. Ze krijgen veel
huurwoning op te geven.”
Petra: ,,Op zijn blog, waarop hij
zijn belevenissen en visie deelde,
kreeg hij veel reacties van mensen bij wie hij mocht logeren.”
MO O I ST E CAD E AU
Robbert: ,,Sommigen vonden het
Petra: een iPad
fantastisch wat ik deed, maar
Robbert: een kaartje voor
mijn moeder hing huilend aan de
Lowlands
telefoon. Zij snapte er niets van.”

R O B B E RT
V E S S EU R ( 3 0 )

Gezamenlijk inkomen:
circa €1500 netto per maand

Petra: ,,In de ogen van de meeste
mensen had je het met je baan,
huis en geld natuurlijk helemaal
voor elkaar.”
Robbert: ,,Het was ook doodeng,
maar het voelde als een ontdekkingsreis die ik moest maken.
Wat ik tegenkwam was geweldig.
Van bekenden en onbekenden
kreeg ik onderdak, warmte en
eten. Ik zag vrijgevigheid en de
drang tot samenwerken.”
Petra: ,,Door zijn verhalen en inzichten uit die tijd is mijn werkelijkheid compleet veranderd. Geld
verdienen is geen doel meer. De
belangrijkste vraag is nu: hoe kan
ik waardevol zijn? Hoe kan ik het
meest bijdragen?”

Robbert: ,,Onze ideale
economie noemen we een
geefeconomie, waarin
iedereen onvoorwaardelijk geeft en waarde
toevoegt aan de wereld. Wij doen dat
door ons verhaal te
vertellen en anderen
te inspireren.”
Petra: ,,Het gaat dan
vanzelf ook over
waar je zelf blij van
wordt.”
Robbert: ,,Veel mensen leven vanuit
angst, niet vanuit
vertrouwen. Door onze
ervaringen zijn we niet
bang meer. Voor een
gelukkig leven heb je geen
geld en spullen nodig.”
Petra: ,,Er zijn ook altijd mensen die je willen helpen. We hebben nog nooit onder een brug
geslapen en mijn zwangerschapskleding en babyspullen hebben
we gekregen en geleend.”
Robbert: ,,Kleding kopen we
überhaupt bijna niet. Nu we weer
iets meer verdienen, gaan we wel
wat vaker uit eten, lunchen of
naar de ﬁlm.”
Petra: ,,Voor zo’n 100 tot 150 euro
per maand. Ik word er blij van,
maar ik kan ook prima leven
zonder uitstapjes.”
Robbert: ,,Omdat we met ons
werk waardevol bezig zijn,
verwacht ik dat er vanzelf meer
geld binnenkomt.”
Petra: ,,We vertrouwen op ons
gevoel. Dat deden we ook toen
we elkaar ontmoetten. Op de
eerste date wisten we al: we
horen bij elkaar en het is voor
de rest van ons leven. In de
werkelijkheid waarin ik vroeger
leefde, bestond zo’n liefde niet.” ■
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