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Wat doe je 
met je 
vakantiegeld?

 Annette Fuchs
Ik zou in het voorjaar 

een cruise naar Noorwegen 
maken en in het najaar naar 
de Caraïben. En voor de  
zomer hadden we al hotels  
in Duitsland en Oostenrijk 
 geboekt. Misschien kan dat 
nog wel doorgaan. Zo niet, 
dan gaan we met het vakantie
geld de tuin opknappen. Ook 
leuk. Ik ben voorzichtig, want 
ik heb corona gehad en mijn 
longen zijn beschadigd. 

 Theo Damen
Normaal gesproken 

zouden mijn vrouw en ik 
nu met de camper naar het 
zuiden reizen. We blijven 
meestal zo’n zes tot acht we
ken weg. Ik had me erop ver
heugd, maar het is zoals het 
is. Erover mokken heeft geen 
zin. We besparen nu dus op 
brandstof en campingkosten. 
Dat zetten we opzij voor later. 
Misschien kunnen we in het 
najaar of volgend jaar gaan.

 Magali Mermet
Ik durf nu geen plannen 

te maken. Ik had ook nog niets 
gepland, alleen een dagje 
Efteling met mijn dochter. We 
besteden niet veel geld aan 
vakanties. Meestal blijven we 
in de buurt. We hebben een 
zeilboot, maar als alle havens 
gesloten zijn, kun je nergens 
overnachten. We gaan soms 
naar Frankrijk, waar ik van
daan kom, maar dat is nu ook 
geen optie. 

Sander Hoeve
Het plan is om met mijn gezin 

naar ons huis in Spanje te 
gaan, met het vliegtuig. Als 
het kan, gaan we. Ik heb er 

nog niet over nagedacht wat 
ik anders met mijn vakantie

geld zou kunnen doen. 
Misschien kunnen we dan 
in de zomer in Nederland 

nog ergens heen gaan. Eind 
van het jaar wil ik graag naar 

Bali of Thailand. 

Stijn Savelsbergh
Dit jaar besteed ik mijn geld 

vooral aan draaitafels, mixers 
en speakers in plaats van 

aan reisjes en uitgaan. Ik had 
al een aantal tickets voor 

festivals die niet doorgaan, 
maar ik heb ervoor gekozen 

om het geld niet terug te 
vragen. In de culturele sector 
heeft bijna niemand inkomen 

nu. En sommige kaartjes 
kun je waarschijnlijk volgend 

jaar nog gebruiken. 
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