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Het Nattonaal Instituut voor Budgetvwrlichting
p4IPUD) in Den Haagpubliceerde twee brochures
ap f i n a m k l g l i e d .
De brochure 'Boekenen broodop deplank' is de gekdhemew uitgve van de richtlijnvwr het maken
van eenvtdmtenbegroting. Studenten komen net
lie vaakin aanwkingmet geldkwest~esals andere
konwmenten. alleen de aard e n a n is vaak verschillend. Bovendienz~jnde inkomstenbronnen anders.
De brochure telt 23 pagina's en kostf4,gO.
H & s h d k W w n e k LandbouwOok herzien is de brochure 'Kostgeld'.Van de kant
M e iriptYes van studentea gepublivan huurders als vanverhuurders blijken vaakvragen te bestaan overde hoogtevan kostgeld. In de
achreefeen skript~eoverde
hum
brochure wordt ingegaanop deze vragen. De broi&vm klrledmgin& Kempen tuschure omvat 16pagina's en kostf4,SO.
sea 19aOen i!W. De titel 1s Zenscharr wos vast
Verder produceerde het NIBUD het 'BudgetHandt&r. Nude huishslurleli~ke&torm takenuit
boek 1982/83'.In het boekwordtuitgebreidh hande &&tsektor toega&ven krijgt (zoals produkteerbaar informatiemateriaal voor budgetvoorlichtmvan a & n W i n g ) is het intermant om te onderting aan de konsument gegeven. Het is bijgewerkt
meken,hoe he4 daarmee In een recent verleden getot juli 1982.
steld was. Naast fimnciile noodzaak speeldennaWet boek 1sopgezet voor professionelevoorlichters:
melijkaak aspekten als kennis, kunde en amh~tie
konsumentenvoorlichting,maatschappelijk wervan& huisvmuween rol bij de hutshoudelijke prokers, sociale raadslieden, MAIC, vakbonden en dodukt~evan kleding.
centen huishoudkunde. In het boek wordt een onEdwinde Vos publiceemleeen s k r ~ p tmet
~ e een 'krmderscheidgemaakt tussen inkomen, vaste lasten, reschereflektieophetvelschgnselarhe~d'.De titel
serveringsuitgavenen huishoudgeld. Verder i j n
luidt. 'Kanftekeningenby& belevzng van arbeiden
meer dan 25 zg. referentiebudgetsopgenomen, die
enige notities over htnshoudelgkearbeid'. Diverse opals leidraad kunnen dienen bij het opstellenvan een
vamngen over het fenomeen (huishoudeliJke)arbudaetadvies.
bed komen aan bod
De sksiotie van Ma~iriovan Ham mat over het sociaal ~ e t b o e kost
k "f 15.00.
. Men kan ook een abonnement nemen op de tweemaal perjaar verschijnende
bekiden besledings~ogel~khe&n
van huishoudens.
bijstellingen.
Aande orde komt de invloed vaneenaantal beleidsBovengenoemdeuitgaven zijn te bestellen door het
maatngelen op de bestedingspositiealselement van
overmaken van het verschuldigdebedrag oppostgihet verzoreinmivo.
v
ro 368700t.n.v. NIBUD, Den Haag.
De skripties zijn -2olangde voorraad strekt -te
bestelkn via de vakgroep Huishoudkunde van de
Landbouwhogesehool, tel. 08370-82088
Eta
'Goedeten voor weiniggeld'is de ti
oagevdre die het NIBUD uitgaf samen m
tinesbureau voor de Voedine.
De ernsfen omvang van ongevallenin deprivi-sfeer
In de brochure njn 42 menu's opgenomen, met een
was het ondeswerp van een onderzoek onder mim
gem~ddeldekostpr1jsvanf3,OO Zelfs voorfl,50 kan
18.000 huishoudens in Nederland. Het onderzoek
een verantwoorde maaltljd worden samengesteld.
is onderdeel van devoorbereiding van een kontinu
Samen met de kosten voor broodmaaltl~denentusregistratie-system ten behoevevan ongevallenin de
sendoortjes komtdat opf5,50 t0t$6,50~erpersooh
prlvbsfeer. Uit het rapport van W. H. J. Rogmans
hlijkt, dat ongevallenbij huisboudelijk werkmet
1VLeen tweedeplaatsinnemen na de ongevallenbij
sportaktiviteiten (20%).Spel van kinderen was goed
voor 18%,doe-het-zelf 10%. Het totaal aantal ongevallen in de privb-sfeer perjaar wordt geschat op
2,3 miyoen.
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