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Het verhaal van Elif 

Elif is een jonge vrouw van 29 jaar. Ik bezoek haar in haar huis in een randgemeente van Nijmegen, zij is 

sinds vier jaar de trotse huurder. Het was wel even wennen in dit dorp. Elif is geboren in Turkije en op 

haar 11e met haar familie in Nederland komen wonen, in Nijmegen. Ze heeft op verschillende 

woongroepen gewoond in Nijmegen. Elif wilde op zichzelf gaan wonen, in deze randgemeente vond zij 

een geschikte huurwoning. Ze woont er samen met haar hond.  

Ze gaat regelmatig een grote ronden fietsen of naar het centrum, samen met de hond. Elif vertelt dat 

bijna iedereen haar kent in het dorp, ze maakt met iedereen een praatje. Ook fotografeert ze sinds kort.  

 

Elif heeft geen werk 

Elif heeft voortgezet speciaal onderwijs gevolgd en is daarna gaan werken bij het wsw-bedrijf. Ze vond 

dit werk niet uitdagend genoeg en is gaan werken bij een drukkerij in Elst. Elif heeft hier jaren met veel 

plezier gewerkt, ze kon steeds zelfstandiger taken uitvoeren. Zij kon deze baan helaas niet behouden, 

omdat ze geen vervoersvoorziening meer kreeg. 

Elif krijgt een Wajong uitkering, maar zou graag weer willen werken. Ze is op zoek naar een baan in de 

buurt, waar ze zelf met de fiets naar toe kan gaan. Het werkeloos zijn doet veel met Elif:  

 

“Ja als aan mij gevraagd wordt, wat doe je voor een werk? Of doe je iets, niks? Dat is gewoon schaamte 

van mij dat ik dan zeg van ik heb, nee ik heb geen werk. Werkeloos. Zelfs UWV werkt er niet aan mee.” 

 

Computers repareren is heel belangrijk voor Elif 

Er staan een aantal computers in de woonkamer, Elif repareert deze. Dat heeft zij zelf geleerd. Zij 

repareert computers van kennissen en neemt alleen geld aan voor de kosten die ze heeft gemaakt voor 

onderdelen. Ze zoekt op internet waar ze een onderdeel het goedkoopst kan aanschaffen en is een 

vaste klant bij verschillende winkels met computeronderdelen in de omgeving. Ze vindt het leuk om te 

doen, maar doet het ook om iets te doen te hebben. Zo gaat ze zich niet vervelen. Dat is belangrijk voor 

haar, vertelt Elif. Anders gaat ze drinken, veel op stap, veel geld uitgeven en wordt ze misschien weer 

depressief.  

 

Rondkomen van een uitkering 

Elif vertelt open hoe ze met geld omgaat. Het is lastig om niet meer geld uit te geven dan ze maandelijks 

ontvangt. Op de dag van de maand dat de uitkering op haar rekening wordt gestort, gaat ze direct haar 

vaste lasten betalen. Ze heeft ook een aantal automatische overboekingen. In een zelfgemaakt overzicht 

op de computer houdt ze haar inkomsten en uitgaven bij. Na het betalen van de vaste lasten is er nog 

maar weinig geld over. Hierdoor gebeurt het soms nog wel eens dat ze ergens een betalingsachterstand 

heeft. Elif vindt dit heel vervelend, voelt zich schuldig en wil zo snel mogelijk de achterstand aflossen. 

Daardoor kan zij dan andere vaste lasten weer niet betalen. Haar begeleider helpt haar om te bekijken 

hoe ze betalingsachterstanden kan voorkomen. De begeleider denkt ook mee over hoeveel termijnen 

een betalingsachterstand het beste uitgespreid kan worden, zodat ze de andere vaste lasten ook kan 

blijven betalen. Meestal begrijpt Elif de brieven van instanties wel. Als ze een woord niet begrijpt, dan 

laat ze haar begeleider meelezen.  
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Opgelicht 

Elif vertelt ook dat zij door haar beperking kwetsbaar is en daardoor wel eens is opgelicht. Door deze 

vervelende ervaringen is zij nu voorzichtiger, ze sluit bijvoorbeeld niet meer een abonnement af bij een 

verkoper aan de deur.  

 

“Soms moet je iets meemaken eh, om om wakker te worden. Want eerder leer je niet je moet een keer 

gevallen zijn.” 

 

 

Iedere avond op stap 

Ze heeft geleerd om zo met geld om te gaan, na een periode waarin Elif financiële problemen had en 

depressief was. Doordat ze geen werk had, verveelde zij zich. Ze ging iedere avond op stap, veel roken 

en drinken en overdag uit verveling op internet rondstruinen. Zo heeft ze enkele dure dingen gekocht 

via internet die ze eigenlijk niet nodig had. Ze heeft er toen voor gekozen om 1 jaar bewindvoering te 

nemen. Om grotere geldproblemen te voorkomen èn om van de bewindvoerder te leren hoe ze goed 

met geld om kan gaan.  

Na dit jaar is zij zelf haar geld weer gaan beheren. Nu doet Elif geen aankopen meer waar ze eigenlijk 

geen geld voor heeft. Ze gaat nog maar een keer per week op stap en drinkt niet meer veel alcohol. En 

ze heeft ervoor gezorgd dat ze een dag invulling heeft, ondanks dat ze geen werk heeft. Zo heeft ze een 

hond genomen en een fiets gekocht, zodat ze meerdere keren per dag naar buiten gaat met de hond. En 

ze is computers gaan repareren.  

Droom  

Elif hoopt dat ze een baan vindt in de buurt, bijvoorbeeld als postbode.  

Zodat zij zich niet meer hoeft te schamen omdat ze werkeloos is.  

Zodat ze een dag invulling en een dagritme heeft.  

Zodat ze iets meer geld heeft en geen betalingsachterstanden meer krijgt.  

En zodat ze ieder jaar op vakantie kan naar Turkije, naar haar familie. 
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