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VERKLARENDE WOORDE VAN DIÉ TYE
Koronamouna (s.nw) – iemand wat tydens inperking heeldag sy lot bekla
Inperkbeserk (bw) – Almal is so bietjie gek van die inperking
Grendelwendel (s.nw) – 'n Skelmstreek waarmee mense jou in dié tyd
probeer vang, soos 'n produk wat talle vals beloftes maak

Moetgoed (s.nw) – Slegs noodsaaklike goedere wat tydens inperking
verkoop mag word

Digi-gim (s.nw) – Fiksheidsklasse en oefeninge wat in hierdie tyd aanlyn
aangebied word

Aankoudend (bw) – Wanneer jy nie kan ophou kou nie

Grendelgriep (s.nw) – Ons almal het grendelgriep (a.k.a. cabin fever),
want ons is moeg vir isolasie

Koeshoes (s.nw/bw) – Wanneer ons koes as daar gehoes word

Pandemiepremie (s.nw) – Die prys wat ons gaan betaal vanweë COVID-19

GELDBESPARINGS

WENKE

Of ons nou daarvan hou of nie, die alledaagse lewe raak toenemend
duurder. Die meeste van ons kyk gereeld na uitgawes en probeer met
nuwe idees vorendag kom om 'n bietjie geld te spaar, daarom gee ons
'n paar wenke om JOU te help geld spaar. Almal benodig 'n bietjie ekstra
raad nadat die inperkingsperiode baie kontantvloei probleme veroorsaak
het vir ons oorlewing nadat talle mense werkloos of sonder inkomste
gelaat is. Beskou hierdie as 'n finansiële ‘check-in’ waar jy mooi kyk
na alle aspekte van jou uitgawes in 'n huishouding, by die werk, op reis
en as jy kuier, en dan nadink oor hoe jy jou maandelikse uitgawes
kan verminder.
Besparing by die huis
Die grootste elektrisiteitsdief is 'n geiser. Geisers dra tot 40 persent by
tot die maandelikse elektrisiteitsrekening. Die maklikste manier om
hierdie koste laag te hou, is om jou geiser af te skakel as jy die huis
verlaat, of andersins 'n tydskakelaar aan die geiser te koppel sodat dit
slegs sekere tye van die dag verhit.
Ontkoppel huishoudelike toestelle wat nie in gebruik is nie omdat dit
steeds tussen 20-30% van jou elektrisiteit kan verbruik. Soos wat ons
die wintermaande nader word die gebruik van 'n elektriese kombers
voorgestel eerder as om 'n verwarmer aan te skakel wat tot 4 keer
meer elektrisiteit in 'n aand se tyd kan opgebruik.
Kook net genoeg water vir een koppie tee/koffie, want elke keer wat die
oorvol kettel gekook word, mors jy onnodige krag. Jy kan ook besluit
om eerder die ketel slegs een maal te kook en die res van die water in 'n
fles te bêre. Dit is belangrik om te onthou dat dit goedkoper uitwerk om
die ketel te kook as om die water op 'n stoofplaat tot kook te bring. 'n
Stoof is een van die grootste elektrisiteitsverbruikers en indien dit so
gedoen word, maak seker die pot is dieselfde grootte as die plaat om
hitte nie verlore te laat gaan nie.
Besparing vir beter gesondheid
Hou op wegneemetes koop en drink meer water. Dink betyds aan wat jy
gaan eet, sodat jy nie moeg tuis kom en 'n duur wegneemete wil hê nie.
Dit is tog baie lekkerder, gesonder en goedkoper om as gesin saam te
braai as om die hele gesin uit te neem na 'n deftige restaurant. Raak
gewoond aan water as 'n hoofbron van hidrasie eerder as duur en
ongesonde koeldrank. Jy kan R10 - R20 spaar per bottel gaskoeldrank.
As jy ophou rook, kan jy op die lange duur soveel geld bespaar en dit
gaan ook baie voordelig vir jou gesondheid wees. Nie net sal jou

banksaldo beter lyk nie, maar jy sal ook baie gesonder voel! Bedrag wat
jy kan bespaar is gemiddeld R36 per pakkie sigarette, R3700 per jaar as
jy aanvaar dat jy 2 pakkies sigarette per week koop en dan heeltemal
uitskakel. Weens die verkope tydens die inperkingsperiode opgeskort
was is hierdie 'n goeie geleentheid om vas te byt en deur te druk om die
verslawing die hok slaan.
Intekenaars by gimnasiums kan oorweeg om ledegeld van die
gimnasium te spaar en eerder tuis te oefen. Vir 'n klein eenmalige
belegging in 'n paar handgewigte, 'n optrekstaaf en 'n springtou, het jy
genoeg toerusting om al die basiese bewegings te doen om jou liggaam
fiks en fiets te hou. As jy daarvan hou om na die gimnasium te gaan,
kyk of daar goedkoper pakkette beskikbaar is vir jou ouderdom of
buite seisoen.
Besparing by die werk
Maak kospakkies tuis op. As jy vooruit dink en middagetes beplan, hoef
jy dit nie in die duur koffiewinkel naby die werk te koop nie. Probeer 'n
groot pasta maak en laat dit in die yskas staan om jou 'n paar dae te hou,
eerder as om soggens inderhaas kos te kry om saam te neem werk toe.
Jy kan ook geld bespaar deur die oorskiet van die vorige aand se ete te
bêre en in die mikrogolf te verhit vir middagete by die werk.
Dink aan “carpool”. Kombineer jou reis saam iemand wat naby jou
woon. Vra rond of adverteer in die Heilbron Herald om te sien of iemand
belangstel om die reiskoste heen en weer te deel.
Moenie verplig voel om werkverwante sosiale byeenkomste by te woon
nie, as jou werkmaats baie uitgaan, moenie voel jy is verplig om saam te
gaan nie. Kies natuurlik dié wat jy wil bywoon, maar gaan eerder reguit
huis toe as om na al die ander kuiers te gaan.
Besparing op jou voertuig
'n Betroubare motor is 'n noodsaaklikheid vir almal, van die jong gesin
wat skoolkar ry tot die hardwerkende professionele persoon wat vir
werk pendel, maar dit kan ook 'n groot swart gat in jou geldsak los.
Ry verstandig en maak seker dat jou banddruk reg is, moenie te hard
rem nie, bly binne die spoedgrense. Dit is alles dinge wat die lewe van
'n motor kan verleng en jou brandstofkoste kan bespaar. Natuurlik staan
die saamry-geleenthede steeds.
Skaal af tot een motor. Het jou huishouding regtig twee of meer motors
nodig? Een van julle kan oorweeg om te stap of fiets te ry werk toe as
'n alternatief. Jy is gewaarborg om 50% op motorkoste te spaar.
Hou jou voertuig in stand en in 'n goeie toestand, om onnodige
rekeninge in die toekoms te vermy. Deur na jou motor om te sien,
kry jy langer en beter diens daaruit.
Besparing vir jou sosiaal en gesinslewe
Sosiale media - Teksklets is deesdae baie gewild en met goeie rede.
Jy bespaar geweldige bedrae om so te gesels en om in kontak te bly dit is selfs goedkoper as SMS. As jy een van daardie slimfone het wat
twee simkaarte neem, kan jy een gebruik vir oproepe en die ander streng
vir data en jou WhatsApp. Indien jy baie data gebruik gedurende 'n
maand en altyd aktief is aanlyn, oorweeg dalk 'n datapakket met
onbeperkte hoeveelheid data – sodoende spaar die huishouding geld.
Hou vakansie naby die huis, want daar is baie plekke in die omgewing
om te geniet, dit is nie altyd nodig dat jy ver of na 'n ander land moet
reis om 'n vakansie te geniet nie. Vir vakansiepret, huur eerder DVD's en
vermy die teater of bioskoop.
Koop by vlooimarkte, want dit is 'n uitstekende plek om vir 'n prys te
beding. Die persoon by elke klein stalletjie is gewoonlik hul eie baas.
Hulle stel die prys vas, en dit beteken dat hulle dit kan verander.
Voordat jy onderhandel, moet jy self besluit hoeveel jy bereid is om te
betaal. Jy moet duidelik wees oor twee dinge. Eerstens, wat jy kan
bekostig, en tweedens, die lopende prys. Vind uit wat die meeste
mense vir dieselfde item betaal.
Hierdie is slegs 'n paar wenke wat jy kan probeer om te werk aan elke
sent van jou salaris, maar daar is natuurlik nog soveel meer wat oorweeg
kan word. Beplanning, herwinning en geskenkbewyse is om maar net
nog 'n paar om te noem. Probeer egter wat vir jou werk!

