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Bijverdienen 
 
Het is donderdagochtend en ik hoor een busje stoppen. Er wordt een 
krantenfietstas en wel 550 kranten afgegeven. Het huis aan huis blad moet 
vandaag worden afgegeven bij zo’n 550 gezinnen. 
 
De avond van te voren kreeg ik nog een whatsapp van mijn zoon, die logeren was 
bij een vriendje, dat hij toch wel een beetje zenuwachtig was voor de twee 
krantenwijken die hij heeft overgenomen van twee jongens die een week met 
vakantie zijn. Tja, je eerste baantje, daar mag je 
ook best wat zenuwachtig voor zijn. 
 
Vol goede moed vouwen we, ja mama helpt 
natuurlijk even mee, alle kranten dubbel en 
stoppen we ze in zijn fietstas. De fiets valt om, 
zo zwaar is hij beladen. Daar gaat hij dan… 
succes jongen! 
 
Na een 3 kwartier ga ik als moeder toch even 
kijken in de wijk waar hij rond aan het lopen is. 
Fluitend loopt hij op zijn gemakje alle kranten 
in de brievenbussen te stoppen. “Ik vind het 
leuk” roept hij….mooi zo…want je hebt nog 
heel wat straten te gaan, dacht ik. Hij heeft de mazzel dat het zonnetje schijnt, met 
regenachtig weer was hij vast minder enthousiast geweest. 
 
Onder de lunch, na wijk 1, zegt hij dat hij het best chil vindt om kranten rond te 
brengen. Lekker beetje buiten rondlopen en ook nog geld verdienen. Dat vind ik 
fijn om te horen, want ik vind dat je plezier in je werk moet hebben! En dat geldt 
ook zeker bij het verdienen van een extra zakcentje. Ik wil mijn kinderen meegeven 
dat er gewerkt moet worden voor de centen, maar dat je het werk wat je doet, wel 
met plezier moet doen. Nou dit is voor vandaag al goed gelukt!  
 
De zenuwen die hij de dag ervoor had, bespraken we nog even tijdens de 
boterham. Eigenlijk moesten we samen best lachen, die stemmetjes in zijn hoofd 
gisteren gingen echt uit van ‘rare’ scenario’s: wind die de kranten wegblaast, te 
weinig kranten voor de straten, te volle tassen etc ….  
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Wijk 2 zit er ook op! Een aantal huisnummers kon hij niet vinden, na een laatste 
check laten we het hierbij. “Heerlijk mam, de hele middag lekker buiten! Ik ben 
benieuwd wat ik verdiend heb.” Tja, niet zo handig, daar was eigenlijk nog 
helemaal niet overgesproken met de opdrachtgever, maar dat komt vast goed! Ik 
denk bij mezelf: volgend jaar maar een extra weekje kranten bezorgen in plaats 
van 8 weken thuis niets doen! 
 
Zelfs al ben je scholier en wil je een centje bij 
verdienen, kun je dit op verschillende manieren 
aanpakken. Je kunt wachten tot iets op je pad komt, 
maar je kunt ook actief op zoek gaan naar werk wat 
je leuk lijkt/vindt. Misschien kun je zelfs al iets 
zoeken in de richting van je studie, dan heb je die 
ervaring alvast meegenomen. 
 
Maar vergeet ook niet van je vrije dagen te genieten, want ook die heb je dik 
verdiend! 
 
Zoek werk dat je leuk vindt, dan hoeft je nooit meer te werken! 
Lianne van Wanrooij 
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