‘Dat kostte
wel een briefje
van negen’

Als je nu heel veel geld zou hebben, wat zou je dan
als eerste kopen?
“Alle dingen van Hot Wheels. Die vind ik echt zó leuk.
Ze kunnen op de kop en hebben hoge wielen. Sommige auto’s veranderen van kleur als je ze in warm
water legt. Ik heb al wel veel Hot Wheels-auto’s, maar
maar twee banen.”
Heb je veel speelgoed?
“Ja, ik heb Lego, Duplo en dino’s. Het liefste speel ik
met Lego. Ik maak dingen na van briefjes en voor de
rest maak ik auto’s en vliegtuigen.”
Wat zou je doen als je geen speelgoed had?
“Huilen. Dat zou ik heel erg vinden.”
Krijg je zakgeld?
“Nee. Oma geeft me weleens wat geld en soms vind
ik iets achter de bank.”
Achter de bank?
“Of op de grond. Mia raakt soms haar centjes kwijt en
dan pak ik ze en stop ze in mijn spaarpot.”
Spaar je ergens voor?
“Ik spaar wel, maar ik weet nog niet waarvoor. Daar
moet ik nog even over nadenken.”
Wat vraag je voor je verjaardag?
“Dingen van Paw Patrol. Dat zijn hondjes met machines op hun rug. Ze hebben auto’s die in hokken kunnen veranderen. Ze slapen altijd buiten, want daar
staan hun auto’s. En Cars-auto’s wil ik ook. En dino’s
en Hot Wheels.”
Zijn die duur?
“Dat zijn wel dure dingen. Een Hot Wheels kostte een
briefje van negen en eentje kostte iets van zestien
euro – ik bedoel wat anders, maar ik weet niet meer
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hoeveel precies. En de laatste die ik zag was heel
groot, met een lift en een glijbaan. En geluid en een
microscoop. Die was heel duur.”
Wat wil je later worden?
“Freek. Ik weet niet hoe ik dat word, maar dat vind ik
heel leuk. Want hij ziet heel veel dieren. Het allerleukste vind ik het als het gevaarlijk wordt. Ik weet niet of
hij veel verdient, maar dat maakt mij niet uit.”
Ken je iemand die rijk is?
“Mijn vriend Max. Hij heeft echt veel geld, meer dan
ik.”
Hoe weet je dat?
“Ik zit bij hem op zwemles en speel soms bij hem. Hij
woont vlakbij. Hij heeft veel speelgoed en best een
groot huis. Wij zijn ook wel rijk, bij elkaar hebben we
veel geld.”
En wanneer ben je arm?
“Als je geen geld hebt. Ik weet niet wat je dan moet
doen.”
Is het belangrijk om geld te hebben?
“Ja, want dan kan je dingen kopen. Zoals boodschappen, anders heb je niets te eten.”
Ga je later een huis kopen?
“Ja. Een huis met een woonkamer en drie plekken
die op elkaar gestapeld zijn, zoals bij Max’ huis. Want
dan heb je veel ruimte. Daar moet je wel veel geld
voor hebben.”
En wil je dan ook een auto?
“Ja. Max’ vader en moeder hebben twee auto’s. Dat
wil ik ook. Het maakt niet uit wat voor auto’s. En ik wil
ook wel op vakantie, naar een land. Naar welk land
weet ik nog niet.”

Daan (6) zit in groep 3 van
de Beatrixschool in Haarlem.
Hij woont samen met vader
Renger (42), moeder Suzan (37)
en zus Mia (4) in Haarlem. “Soms
vind ik geld achter de bank.”

TEKST SUZANNE BERGMAN BEELD KIMBERLEY ZONDAG

Lekker overzichtelijk,
als je financiën nog in
een spaarpot passen.
Maar dromen zijn er
genoeg! Van zakgeld
oppotten tot fantaseren
over de toekomst.
Kinderen over geld.

‘Ik weet niet hoe ik dat word,
maar ik wil Freek worden.
Ik weet niet of hij veel verdient,
maar dat maakt me niet uit.’

