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Budgetbaby Ida Holst Hent PDF Da Ida Holst blev gravid med Anna, meldte spørgsmålene sig: Havde hun
overhovedet råd til at blive mor? Hvilket udstyr skulle hun anskaffe sig? Hvad var udgifterne det første

leveår? Hvor var der penge at spare? Penge, som det var bedre at bruge på oplevelser med Anna, når hun var
blevet lidt større.

Ifølge eksperter på internettet var det utroligt dyrt at få et barn. 45.000 kr. det første år og 1 mio. inden barnet
fylder 18. Kunne det virkelig passe? Ida besluttede at føre et regnskab over sine udgifter til Anna. Først for
sin egen skyld, men snart blev hun klar over, at andre måske også kunne få glæde af hendes erfaringer.

Håbet med denne bog er at vise, at det ikke behøver være dyrt at få børn, hvis man undgår statusfælderne.
Bogen er fuld af praktiske sparetips, opskrifter og konkrete anvisninger på, hvordan man holder udgifterne

nede – krydret med humoristiske illustrationer af tegneren Sussi Bech.

En oplagt bog til alle vordende mødre.

 

Da Ida Holst blev gravid med Anna, meldte spørgsmålene sig: Havde
hun overhovedet råd til at blive mor? Hvilket udstyr skulle hun
anskaffe sig? Hvad var udgifterne det første leveår? Hvor var der

penge at spare? Penge, som det var bedre at bruge på oplevelser med
Anna, når hun var blevet lidt større.

Ifølge eksperter på internettet var det utroligt dyrt at få et barn.
45.000 kr. det første år og 1 mio. inden barnet fylder 18. Kunne det
virkelig passe? Ida besluttede at føre et regnskab over sine udgifter
til Anna. Først for sin egen skyld, men snart blev hun klar over, at

andre måske også kunne få glæde af hendes erfaringer.
Håbet med denne bog er at vise, at det ikke behøver være dyrt at få
børn, hvis man undgår statusfælderne. Bogen er fuld af praktiske

sparetips, opskrifter og konkrete anvisninger på, hvordan man holder
udgifterne nede – krydret med humoristiske illustrationer af tegneren

Sussi Bech.

En oplagt bog til alle vordende mødre.
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