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Als oprichter van Money School stimuleert
Salih Türker (40) kinderen én ouders om te
praten over geld. ‘Veel mensen gaan moeilijke
gesprekken zo lang mogelijk uit de weg,
waardoor financiële problemen vaak pas
ontdekt worden als het al te laat is.’

W

at kost een doos
wasmachinetabletten
eigenlijk? Salih Türker
stelde de vraag eens
aan een groepje welgestelde vrienden.
‘Niemand wist het’, zegt hij, terwijl hij
lachend aan het voorval terugdenkt. Het
onderstreept in zijn ogen precies waarom
het zo belangrijk is om kinderen al op jonge
leeftijd financiële vaardigheden aan te
leren. ‘Armoede kan iedereen overkomen,
maar het is wel fijn dat je niet direct in een
zwart gat valt als het jou gebeurt.’
Zeven jaar geleden werd Türker door
een groepje ouders benaderd of hij de
kinderen die hij in het buurthuis hielp met
hun huiswerk, niet ook les wilde geven over
geldzaken. Het bleek het begin van Money
School, een lesprogramma van acht weken
waarin kinderen op een speelse manier
leren om over geld te praten. Bijvoorbeeld
door geldtips uit te wisselen, maar ook
door kinderen te leren hoe reclame werkt
en wat ondernemerschap inhoudt. Het
lesprogramma van Money School wordt
inmiddels op buurthuizen en scholen in heel
Nederland aangeboden.
‘Dat mensen niet weten wat een doos
wasmachinetabletten kost, komt doordat veel
mensen genoeg geld hebben om die zonder
nadenken in hun winkelwagen te leggen.

Maar dat geldt niet voor alle Nederlanders’,
zegt Türker. ‘Door kinderen te stimuleren na te
denken over de waarde van geld, en te leren
hoe je bewuste keuzes maakt, ontwikkelen ze
vaardigheden waar ze de rest van hun leven
op kunnen terugvallen.’

Schoolkamp
De Money Schoollessen moeten ook helpen
om geldzaken binnenshuis bespreekbaar
te maken. Een onderwerp dat volgens
Türker nog te vaak gemeden wordt. ‘In veel
gezinnen is er één ouder die de geldzaken
regelt. De andere ouder denkt vaak: zo lang
ik niks hoor, zal het wel goed zijn. Als er dan
toch financiële problemen blijken te zijn,
komen ze daar vaak pas achter als het te laat
is’, zegt Türker.
Het is iets wat hij herkent uit zijn eigen jeugd.
Ook bij de geboren Achterhoeker thuis werd
het onderwerp ‘geld’ voornamelijk aangesneden als er moeilijkheden waren. Bijvoorbeeld
als er onverwachts een grote uitgave moest
worden gedaan, zoals die keer dat hij mee op
schoolkamp wilde. Het kamp kostte tachtig
gulden, geld dat zijn ouders niet zomaar
‘over’ hadden. ‘Daar hebben ze toen echt
mee in hun maag gezeten’, herinnert Türker
zich. ‘Uiteindelijk mocht ik mee en heb ik een
geweldige tijd gehad, maar het geeft wel aan
hoe geld van invloed is op de kansen die je
krijgt. Relatief kleine uitgaven kunnen voor
kinderen een groot verschil maken.’
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We leren kinderen
om geen eendagsconsumenten te
worden

Oprichter
Money School

maar ik merkte: er wordt wel gepraat, maar
andersdenkenden spreken niet mét elkaar. Ook
in mijn eigen straat leefden mensen met de
rug naar elkaar toe, terwijl uiteindelijk iedereen
zich veilig wil voelen in zijn buurt en niemand
in groepen wil leven.’
Türker besloot een aantal debatbijeenkomsten
te organiseren voor de buurt. ‘Het was op
een hele kleine schaal, maar er kwamen wel
interessante gesprekken uit. Ik zag overal
aanknopingspunten en verbinding en daar
ben ik na mijn studie op verder gaan bouwen.
Eerst met Diversiteitsland en later met Money
School.’

Waar

Financiële tip

Wie

Salih Türker (40)

Wat

De Money School
activiteiten worden
uitgevoerd op
landelijk niveau
in onder meer
Amsterdam, Haarlem
en Almere.

Waarom

Altijd in pak
Hoewel er thuis niet veel over geld gesproken
werd, leerde hij van zijn vader wel een
aantal belangrijke financiële lessen, zoals
het belang van te allen tijde je papierwerk
op orde hebben. ‘Hij was geordend en dat
straalde hij uit. Dat is een vaardigheid die ik
heb overgenomen. Het is ook de reden dat
ik vrijwel altijd een pak draag. Ik wil daarmee
laten zien dat ik mijn werk en de mensen met
wie ik werk serieus neem.’
Money School is onderdeel van Diversiteitsland,
een stichting die eveneens door Türker werd
opgezet en die programma’s ontwikkelt om de
samenleving inclusiever te maken. De drive om
maatschappelijk actief te zijn, heeft hij altijd
gehad, maar kwam tot wasdom toen Türker
voor zijn studie naar Amsterdam verhuisde.
‘Ik kwam hier wonen in een lastige tijd’, vertelt
hij. ‘Het was vlak nadat Theo van Gogh werd
vermoord, mensen verweten elkaar veel en er
hing een vreemde spanning in de stad. Als bevlogen student juridische dienstverlening ging
ik alle debatten af die werden georganiseerd,

Samen met
vrijwilligers en
partners zet Money
School zich in
om kinderen en
jongeren financieel
weerbaarder en
bewuster te maken.

Het afgelopen jaar volgden bijna 1.300 kinderen
het lesprogramma, maar als het aan Türker ligt,
is dat pas het begin. ‘Ik hoop dat financiële
educatie uiteindelijk een vast onderwerp
wordt op scholen. Het is in mijn ogen een
essentieel onderdeel van de opvoeding.
Ongeacht of je uit een minimagezin of een
bankiersfamilie komt, iedereen moet leren
met geld om te gaan.’ Over de vraag of Türker
nog een ‘gouden’ financiële tip heeft voor
ouders om financieel gezond te worden of
te blijven, hoeft hij niet lang na te denken.
‘Open een spaarrekening en zet daar elke
maand een bedrag op. Al is het een heel klein
bedrag, dat maakt niet uit, het sparen geeft je
zelfvertrouwen én het zorgt ervoor dat je een
langetermijn-denkwijze ontwikkelt. Uiteindelijk
is dat ook de belangrijkste les die we de kinderen
en hun ouders op meegeven: word geen
eendagsconsument, maar maak keuzes waar
je nu én in de toekomst profijt van hebt.

