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Bourgondischbloed

Maurizio Martina (42)

Onderzoeker, adviseur en bemiddelaar
bij een ingenieursbureau
Inkomen: 1,5 keer modaal

Nikolien en Maurizio wonen
in een appartement in
Overveen, met dochter
Emilia (4), zoon Alessio
(8 maanden) en
hond Truffel.

Nikolien MartinaDoorenbos (36)

Nikolien: ,,Boodschappen,
ﬂesvoeding, luiers, kinderopvang, hobby’s: in de
B.V. Gezin moet je ﬂink
investeren.”
Maurizio: ,,De opvang
kost zo’n 60 euro per
kind per dag. Balletles
kost jaarlijks 200 euro
en de peuter- en kleutergym 600 euro. Voor
onze Truffel schakelen
we soms de uitlaatservice in. De hond kost
bijna 200 euro per
maand. Binnenkort
komt de paardrijles van
onze dochter er nog bij.”
Nikolien: ,,Aan onszelf
geven we weinig geld uit.
We vinden het leuker om
‘We werken
de kinderen te verwennen
veel, ook ’s
met kleren en speelgoed.”
avonds,
als de
Maurizio: ,,Jij komt gerekinderen naar
geld met cadeautjes thuis.”
Nikolien: ,,Dat kunnen ook
bed zijn’
gewoon ingepakte onderbroeken zijn. Emilia vindt alleen
het uitpakken al fantastisch.”
Maurizio: ,,Eens in de twee weken
hebben we ’s avonds een oppas.
GROOTSTE MISKOOP
Dan gaan we samen uit eten.
Nikolien: ﬂessenwarmer – bleek
Voordat de kinderen er waren,
totaal onpraktisch
deden we dat veel vaker.”
Maurizio: doos wijn van
Nikolien: ,,Wining and dining
een boer in Italië – er zat kurk
vinden we allebei heerlijk. We
in de wijn
proberen steeds een nieuw restaurant. Dat Bourgondische zit
in onze families. Maurizio is Italiaans en mijn familie woont al een
hele tijd op Aruba. We houden
MOOISTE DROOM
van lange avonden met veel eten,
Maurizio: vrijstaand huis kopen
drinken en goede gesprekken.”
en verbouwen
Maurizio: ,,Elke zomer gaan we
Nikolien: wereldreis met
een paar weken naar Italië en
het gezin
elke winter een paar weken naar
Aruba. Dat zijn heel ﬁjne vakan-

drukke, afwisselende en
verantwoordelijke baan.
Ik maak lange dagen.”
Nikolien: ,,Wat we verdienen, storten we
op een gezamenlijke
rekening. We doen
niet aan budgetteren, maar we denken wel goed na
over wat we uitgeven. Een heel goed
idee was de HelloFresh-box die elke
week wordt bezorgd.
Daarin zitten recepten
en ingrediënten voor
vijf maaltijden. Zo hoef
je nooit over het eten na
te denken en nooit boodschappen weg te gooien.”
Maurizio: ,,We eten op mediterrane tijden. Als de kinderen rond
achten naar bed zijn, ga ik
koken.”
Nikolien: ,,Jij kunt dat heel goed.”
Maurizio: ,,En jij kunt het niet.”
Nikolien: ,,Ieder zijn kwaliteiten.”
Maurizio: ,,Als we een keer iets
duurs willen hebben dat niet
noodzakelijk is, geven we dat
elkaar op verjaardagen of feestdagen. Nikolien houdt erg van
mooie sieraden.”
Nikolien: ,,Hoe meer het schittert,
hoe beter.”
Maurizio: ,,Ik ben heel blij met
de KitchenAid en de espressomachine.”
Nikolien: ,,Sinds we kinderen
hebben, zijn we bewuster met
geld bezig. Je werkt niet meer
alleen voor jezelf. Het belangrijkste is dat zij het goed hebben.
Daarom storten we alles wat
maandelijks over is op hun
spaarrekeningen, voor later.” ■

Eigenaar Moms&More
Inkomen: variabel,
ongeveer 1,5 keer modaal

ties en ook nog eens goedkoop,
want we slapen bij familie.”
Nikolien: ,,Verder hebben we weinig vrije tijd. We werken veel,
ook ’s avonds als de kinderen
naar bed zijn. Ik ben vier jaar
geleden mijn eigen bedrijf in
coaching en training van werkende moeders begonnen. Daarvoor was ik headhunter. Ik ben
altijd ambitieus geweest, maar
in Moms&More zit echt mijn ziel
en zaligheid.”
Maurizio: ,,Ik werk al vijftien jaar
bij een bureau dat onderzoek
verricht, adviseert en bemiddelt
bij geschillen in de bouw. Een
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