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Bedenk goed wat je
met je euro doet
ROTTERDAM - Twee op de drie
jongeren van 18 tot 25 jaar heeft
schulden. Dat levert vaak grote
problemen op. Hoe zorg je ervoor
dat jou dat later niet overkomt?
Tekst: Angelique van Tilburg

Jij bent nog lang geen 18. Waarom zou
je jezelf daar nu dan al druk over maken? ‘Mensen die later in de schulden
komen, hebben toen ze jonger waren
vaak niet geleerd om goed met geld om
te gaan’, legt Josje van Nes uit. Ze werkt
bij de Kredietbank Rotterdam en geeft
gastlessen over geld aan groep 7 en 8.

Zakgeld
‘Ik vind het goed als ouders hun kinderen zakgeld geven’, zegt Josje. ‘Dan

Stelling
Als ik iets groots wil
kopen, moet ik van mijn
ouders eerst sparen.

kunnen kinderen zelf de dingen kopen
die ze graag willen hebben. Want wanneer let je beter op waar je je geld aan
uitgeeft? Als je iets krijgt? Of als je iets
zelf bij elkaar hebt gespaard?
Als je nog geen zakgeld krijgt, kun je
eens aan je ouders vragen of jullie dat in
kunnen voeren.’

Spijt
Josje vertelt dat ze vaak van kinderen
hoort dat ze spijt hebben van het kopen
van een nieuw spel of een hebbedingetje. Helemaal als ze het zelf hebben betaald. ‘Vaak zien spullen er in reclames
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als je het eenmaal hebt gekocht. Of het
gaat snel kapot.’ Kun jij je je laatste miskoop nog herinneren? En let je nu beter
op wat je waar aan uitgeeft?

Week van het geld
Van 7 tot en met 11 november is het de
landelijke week van het geld. Het doel
van deze week is om basisschoolleerlingen beter te leren omgaan met geld. Als
je er meer over wilt weten, kun je kijken
op www.weekvanhetgeld.nl.

Josje van Nes geeft gastlessen over geld op Rotterdamse basisscholen.
Foto: Rik Keus

Zou je ook in de klas
les willen krijgen over
hoe je goed met
geld kunt omgaan?

Vraag je juf of meester dan
eens om te kijken op
www.rotterdam.nl/schulden.
Daar staat hoe basisscholen gratis
gastlessen kunnen aanvragen.

zeldzame
schildpadjes

Van links naar rechts: Luca, Jack, Arturo en Naomi. De honden moeten
heel netjes staan. Met de pootjes precies naast elkaar.
Foto: Thomas de Leeuw

honden uit de
hele wereld
ROTTERDAM - Eén weekend per
jaar is er in Ahoy een grote internationale hondententoonstelling.
Er komen dan meer dan 2.000
rashonden uit de hele wereld, met
hun baasjes natuurlijk. Die moeten hun hond zo mooi mogelijk
presenteren. Er zijn ook kinderen.
Tekst: Thomas de Leeuw

Luca (11) en Naomi (15) bijvoorbeeld.
Ze hebben vandaag hun mooiste kleren
aangetrokken. Luca draagt een lichtbruin pak en Naomi een deftig blauwe.
‘Het is belangrijk om er mooi uit te

zien’, zegt ze. ‘De jury let goed op hoe je
je presenteert.’

Eigen trimsalon
Naomi is al 6 jaar lang ‘junior handler’.
Ze heeft Luca ermee aangestoken. ‘Ik
vond het zo leuk, dat ik er zelfs voor van
voetbal ben afgegaan’, zegt hij. Luca
loopt met Jack, een Siberische husky.
Naomi doet mee met Arturo, een heel
grote newfoundlander. Die weegt maar
liefst 65 kilo! Naomi heeft al veel prijzen
gewonnen. Als ze groot is, wil ze professioneel ‘handler’ worden en een trimsalon voor honden hebben.

Foto: Diergaarde Blijdorp/ Rob Doolaard

ROTTERDAM - Er zijn de laatste
tijd in Diergaarde Blijdorp heel
wat schildpadjes uit het ei
gekropen. Een van de soorten
die kleintjes heeft gekregen is de
annam-waterschildpad.

dat daar veel landmijnen lagen. Landmijnen zijn bommen in de grond die
ontploffen als je erop gaat staan. Door
die bommen was het te gevaarlijk om in
dat gebied te zoeken.

Jarenlang dachten mensen dat deze
schildpadsoort in het wild helemaal
was uitgestorven. Maar dat bleek niet
waar te zijn. Een paar jaar geleden werd
het dier herontdekt in het midden van
Vietnam. Dat is een land in Azië. In dat
gebied was jarenlang niet gezocht, om-

Naast de annam-waterschildpadjes, zijn
er in de Rotterdamse dierentuin de laatste tijd ook Zuid-Amerikaanse matamata-schildpadjes en alligatorschildpadjes
geboren. Alligatorschildpadden zijn
een van de grootste soorten zoetwaterschildpadden.

