
Een schuld van € 50.000, vijf kinderen, en een deurwaarder die
staat te zwaaien met een uitzettingsbevel. De Almeerse Matilda
maakte het mee én wist het tij te keren!

Sparen met 
stuivers

I k hoor het u denken: een halve ton schuld,
dit artikel kan alleen maar gaan over ie-
mand die slecht met geld is. U heeft het mis.
Matilda Onvlee is in dit nummer van Dich-

terbij de Held om de Hoek omdat ze juíst weet
hoe ze met geld om moet gaan. Tijdens haar
strijd uit de schulden te komen, ontwikkelde ze
een spaarplan voor kinderen, vond ze creatieve
methoden om haar schuldeisers tevreden te
stellen en schreef ze een manuscript over finan-
ciële gezondheid. Matilda: 'Ik heb € 700 in de
maand te besteden, maar kan alles kopen wat ik
wil.'

 
Hoe is het mogelijk dat iemand

zo’n grote schuld opbouwt? 'Het klinkt mis-
schien raar, maar het is ongemerkt gegaan,' ver-
telt Matilda. 'Mijn partner regelde de financiën,
het werd crisis en onze dansschool ging failliet…
Ik dacht, dat sparen komt nog wel. En: wat weet
ik nu van geld af, laat hem het allemaal maar re-
gelen.' Ze trekt haar jongste op schoot, ze zit in-

middels in de schuldsanering en is door schade
en schande wijs geworden. 'Ik heb het echt moe-
ten leren, met geld omgaan. Maar nu kan ik het.
En goed ook! Jongens, vertel eens hoe het hier
werkt?' Ze kijkt haar kinderen aan, de jongste is
drie, de oudste is veertien. Haar partner is ge-
lukkig haar ex geworden.

 
Jaimy-Lee van 11

haalt enthousiast haar spaarpotten van boven.
Inderdaad, meervoud. Vol trots laat ze vier zelf
geknutselde potten zien. Op de eerste is een
plaatje van een romantisch bed met lades ge-
plakt, uitgeknipt uit de Leen Bakkerfolder. Dit is
het lange termijn doel. Het tweede potje is voor
het korte termijn doel, een pyjama. Dan is er nog
een potje sport/opleiding ('weet ik nog niet') en
een potje ‘het goede doel’ ('Kika').
'Zodra de reclamefolders hier binnenkomen
gaan we knippen,' vertelt Matilda. 'Laat die kin-
deren maar lekker dromen van villa’s met
zwembaden en stallen vol paarden. Ze sparen
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met stuivers, maar ze sparen wél. En het werkt.'
Tevreden wijst ze op het nieuwe behang, dat
haar eigen lange termijn doel was. 'Als je weet
waar je naartoe wilt, dan zul je dat bereiken. Dat
is de kracht van visualisatie. Ik vertel mijn kin-
deren dat ze alles kunnen worden wat ze willen
en we kijken alleen maar, vol goede moed, naar
de toekomst. Stilstaan brengt je nergens en ach-
terom kijken heeft geen enkele zin.'

 
'Geld is één van de laatste taboes in

Nederland,' meent Matilda. 'Geld stinkt, geld
maakt niet gelukkig… We zijn met die spreek-
woorden opgevoed en hebben allemaal geleerd
dat we eigenlijk niet over geld horen te spreken.
Ik vind dat eigenlijk nergens op slaan. Hád ik
maar kunnen praten over geld. Dan was ik er
nooit zo bang voor geweest, en was het mis-
schien nooit zo ver gekomen.'

 
On-

danks het feit dat Matilda niet wil omkijken, ligt
in het verleden natuurlijk wel de basis van haar
huidige huishouden. 'De periode tussen het mo-
ment waarop ik doorhad wat er aan de hand
was en het moment dat ik eindelijk in de schuld-
sanering terecht kwam was verschrikkelijk,' ver-
telt ze. 'Ik probeerde als een gek alles af te beta-
len, maar rende alleen maar achter de feiten
aan. Mijn huur van € 900 liep vanwege alle aan-
maningen, incassokosten en uiteindelijk ook
nog de kosten van een rechtszaak op naar

Jaimy-Lee van 11 haalt en-

thousiast haar spaarpotten

van boven. Inderdaad, meer-

voud. Vol trots laat ze vier

zelf geknutselde potten zien

met allemaal een ander doel.

€ 4.000 – ik maakte in die periode mijn envelop-
pen niet open, stak mijn kop in het zand. Zo
dom! Iedere week had ik wel een deurwaarder
op de stoep staan. Ik dichtte het ene gat met het
andere. Een situatie waar ik nooit meer naar te-
rug wil.'
Matilda startte een Facebookactie en hing brief-
jes op bij de Albert Heijn. Haar vraag: dit is mijn
situatie, wilt u zo vriendelijk zijn om één euro
over te maken aan de deurwaarder? Het lukte
haar – 'in Almere wonen zoveel lieve mensen!' –
maar de actie was een druppel op een gloeiende
plaat.
Gelukkig heeft ze nu hulp. Als het goed is, is Ma-
tilda over tweeënhalf jaar schuldenvrij. Ze wil
dolgraag weer een eigen bedrijf, dat ze dit keer
zelf gaat runnen! Daarnaast hoopt ze haar boek
te kunnen uitgeven. 'Omdat ik hoop daarmee
anderen te kunnen helpen en te inspireren Mijn
manuscript is vooral gericht op gezinnen met
kinderen. Ik wil anderen laten leren van de fou-
ten die ik gemaakt heb.'
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