
Z
o’n huisje is beter bekend onder de naam ‘tiny 
house’. Dit is een volwaardige woning met slechts 
een oppervlakte tot 50 m². De populariteit van dit 
type woningen groeit hard. In Nederland staan er 

momenteel al meer dan honderd.

Beweegredenen
Het idee om zelf een huis te bouwen is een wens die ik al 
geruime tijd had. Toen ik klaar was met school en zou gaan 
studeren, begon ik serieuzer na te denken over hoe ik zou 
willen wonen. Zo merkte ik dat ik me het best voelde bij de 
gedachte aan een tiny house. Het lijkt me ook het beste 
aansluiten bij de levensstijl die ik graag wil hebben. Geen 
grote lege ruimtes binnen, maar praktische ruimte binnen en 
meer ruimte buiten. Want ik wil ook graag veel tijd buiten 
doorbrengen. En hoewel ik niet goed in woorden kan vangen 
waarom, denk ik dat het ook aansluit bij de spirituele filoso -

fische houding die ik ten opzichte van het leven aanneem.  
Ik hoop met een tiny house minder kosten te hebben op de 
lange termijn, waardoor er minder druk is om veel te moeten 
werken en er tijd is om te kunnen reizen. Bovendien is wat 
betreft het zelf bouwen van een woning, een tiny house op  
dit moment voor mij de meest realistische mogelijkheid. 

Financiële haalbaarheid
Als student is een tiny house financieel haalbaar. Wanneer je 
uitgaat van 5 jaar studeren en een kamerhuur van €500 per 
maand, komt dat neer op €30.000. Voor veel minder kun je 
een klein huis bouwen. Met de lasten die erbij komen van de 
standplaats, water en dergelijke, kom je ruwweg op hetzelfde 
bedrag uit. Het voordeel is echter dat je na die tijd nog  
altijd een woning hebt. Het nadeel is natuurlijk dat je de 
investeringssom wel in één keer moet kunnen opbrengen.

Van wens naar werkelijkheid
Nu ik ongeveer een maand bezig ben met bouwen, realiseer 
ik me dat er nog een andere reden is waarom ik graag een 
klein huisje wilde bouwen. Het is voor mij een manier om 
mezelf te laten zien wat mogelijk is in het leven. Het bouwen 
van een tiny house lijkt enorm groot en overweldigend, maar 
als ik stap voor stap vooruit ga kom ik er vanzelf. Het gaat 
erom heel veel kleine stapjes te zetten. Als het me lukt om als 
twintigjarige mijn eigen woning te bouwen – met hulp van 
mijn ouders en vrienden weliswaar –, dan laat ik aan mezelf 
zien dat als ik iets echt graag wil, het ook daadwerkelijk 
mogelijk is. Met de juiste instelling, de juiste gedachten en de 
juiste acties kom ik er wel.
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Mijn eigen kleine 
huisje bouwen
Creativiteit geeft mij altijd veel blijdschap en energie. Wanneer ik met aandacht 
een armbandje maak voor iemands verjaardag geeft me dat rust, tevredenheid 
en enthousiasme. Het is dus heerlijk om creatief bezig te zijn en het is ook  
nog eens belonend om erop terug te kijken. Wat is er dan beter dan een  
eigen klein huisje te bouwen?
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