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H
et jy ook te veel maand oor aan 
die einde van jou geld? Dan is 
jy een van vele Suid-Afrikaners 
wat in dieselfde bootjie sit. 

Daar kan verskeie redes daarvoor wees. 
Jou inkomste is dalk net te min vir al jou 
uitgawes, maar dit kan ook wees dat jy te 
maklik geld uitgee of geldflaters maak.  

Damon Sivitilli van Intelligent Debt 
Group werk gereeld met die nagevolge van 
wanbesteding en sê eerstens dat ’n slegte 
finansiële situasie nie altyd net aan swak 
geldbesluite toegeskryf kan word nie.  

“Ons sien mense uit verskillende agter-
gronde vir skuldberading en baie van hulle 
het glad nie uitspattig geld spandeer nie. 
Iets het net gebeur: ’n Lewensmaat het sy 
of haar inkomste verloor of hulle is afgedank 
en spring dan dadelik in die skuldspiraal in.” 

Hy sê dat die probleem wel begin by die 
klein (en soms groter) luukshede waarop 
mense geld blaas. 

“Net omdat al jou vriende dit doen, 
beteken nie dat jy dit ook moet doen nie. 
Mense is veral geneig om uitspattig te 
spandeer as al die aftrekkings af is. Hulle 
vier dit amper, want hoekom nie? Maar as 
jy daardie geld in ’n spaarfonds gesit het en 
dit so te sê ‘nie gehad het’ om te spandeer 
nie, sou jy dit nie gedoen het nie.”

Jou geldmors en my geldmors verskil dalk van mekaar, maar verkeerde 
bestedingspatrone kan groot probleme beteken. Alex J Coyne het gaan raad vra

BlAAs Jy 
geld te 
mAklik? 

Die klein luukshede, waarsku hy, kan 
mettertyd vermeerder en teen die einde 
van die maand ’n groot persentasie van jou 
huishoudelike inkomste opvreet. Daardie 
R25 se koffie wat jy graag op pad werk toe 
drink, kan jou meer geld kos as wat jy dink, 
maan hy.

’n Probleem waarmee hulle dikwels te 
doen kry, is dat mense 100% van hul salaris 
spandeer, sê Damon. “Selfs as dinge goed 
gaan, is mense geneig om hul lewenstyl 
aan te pas en meer en meer te spandeer. 
Hulle spandeer geld op luukshede en soos 
hul inkomste groei, so groei hul uitgawes 
daarmee saam.”

Damon sê hy sien dikwels dat mense 
teen die laaste vyf dae van die maand begin 
hoop en bid vir ’n wonderwerk. “Hulle wend 
hulle na ’n betaaldaglening of klein persoon-
like lening van R3 000. Dit trek hulle deur na 
die volgende betaaldag en sodra hul geld 
inkom, doen hulle presies dieselfde ding 
weer!” 

Dit, sê hy, lei tot ’n skuldspiraal wat 
onvolhoubaar is.

Hy waarsku verbruikers teen die ag-
gressiewe bemarking van skuldverskaffers 
wat ’n mens heeltyd in die versoeking stel 
om winkelkaarte, kredietkaarte of persoon-
like lenings uit te neem.

Damon se 8 wenke 
Stel ’n realistiese begroting op sodat jy 
weet hoeveel geld jy inkry en wat daarmee 
gaan gebeur. Basiese uitgawes sluit 
goed soos huur, kos, ’n klerebegroting, 
vervoeruitgawes, versekering en 
debietorders in. Los ook plek vir spaar. 
Damon noem begrotings “die goue reël” 
vir almal, of jy ’n alleenloper en of julle ’n 
paartjie of gesin is.
Hou dop presies hoeveel geld jy spandeer. 
“Dis alles goed en wel om te sê ek 
gaan so en so spandeer, maar as jy dit 
nie teen die einde van elke maand kan 
terugbring na jou begroting nie, het jy jou 
tyd gemors, want jy het geen idee waar 
die tekortkominge lê of waar jou geld 
heengaan nie!” sê Damon. 
Klein dingetjies, soos ’n muffin op pad werk 
toe, sal uiteindelik tot ’n bedrag bydra wat 
jou sal verbaas. Damon noem dat hierdie 
dikwels ’n groot persentasie van ’n mens 
se huishoudelike inkomste uitmaak en wat 
net in die water gegooi word.
Kyk waar jy op basiese dinge geld kan 
spaar, sê Damon. “Sekere artikels is 
goedkoper as jy dit in groot maat kan koop, 
en dit is ook soms goedkoper om van 
alternatiewe vervoer gebruik te maak.” 
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Bekendes se Geldflaters
Die meeste van ons het al ’n groot 
finansiële flater begaan, hetsy of dit ’n wit 
olifant is wat in die hoek van die kamer 
bly staan of ernstiger kwessies soos ’n 
verkeerde belegging. Wat is die ergste 
geldfout wat jy al gemaak het? 
Komediant melt Sieberhagen 
vertel dat hy al baie geld op “stupid 
goed” uitgegee het, maar darem die 
meeste daarvan in die proses geniet het! 
Die ergste, sê hy, was egter ’n enorme 
koeivormige bean bag. “Dit was ’n bietjie 
stupid en dit was baie duur toe ek dit in 
2002 gekoop het.” Hy voeg by: “Maar die 
gereeldste dom uitgawe wat ek aangaan, 
is seker tequila, want ek vergeet elke 
keer dat dit ’n slegte idee is!”
SKrywer Jaco JacobS sê hy het 
die koning van alle wit olifante gekoop: “’n 
Oefenfiets! Ek moes dit boonop self by die 
huis aanmekaarsit. Gegewe die feit dat ek 
met tien duime gebore is en moeilik kop 
of stert van enige instruksies kan uitmaak, 
het die ding nooit regtig gewerk soos hy 
moes nie. Les geleer: As ek wil oefen, 
vat ek die pad en gaan draf.” Nou gee hy 
homself “’n goeie afkoelperiode” voordat 
hy enige duur aankope maak.
SangereS rea le roux sê haar 
domste aankopie was ’n “wonderkuur” 
vir gewigsverlies. “Van die advertensies 

laat dit lyk of daar ’n maklike manier is: 
Drink hierdie drankie, dra hierdie belt en 
siedaar! Jy verloor gewig en kry ’n by-
passende perdebylyfie.” Rea het egter op 
die harde manier geleer. “Daar is geen 
wonderkuur of oornaggewigsverlies nie!” 
maan sy. “Doen dit op die regte manier 
met dissipline, gesond eet en sweet! Dis 
oefening en ’n hele lewenstylverandering 
wat jou gewig laat verloor.” 
Sanger chriS chameleon sê: 
“Aandele in ’n vriend se maatskappy! 
Ek keer vervolgens die versoeking met 
die les wat ek geleer het: Moenie in iets 
belê omdat dit jou vriend is nie. Kyk maar 
nugter en met ’n sake-oog.” Hy noem ook: 
“Terwyl jy daarmee besig is, moet ook nie 
sommer vir vriende geld leen nie; nie as jy 
hul vriendskap hoog op prys stel nie.”
SangerS tony en harry camp
bell sê dat hulle baie mooi met hul geld 
werk, en geleer is om nie skuld te maak 
nie. “Om die versoekings te weerstaan, 
werk net die rentebedrag uit wat gaan 
bykom en wat jou kopie jou uiteindelik 
gaan kos!”
KontaK: intelligent debt group se web

werf by www.intelligentdebtgroup.co.za

bron: the illinois institute of addiction 

recovery; www.addictionrecov.org/addic

tions/index.aspx?aid=34 Vk

sien koopverslawinG raak
Koopverslawing is meer as net die onder-
werp van die TV-reeks My Shopping 
Addiction. Dit is ’n ernstige sielkundige 
probleem wat jou lewe (en begroting) 
lelik deurmekaar kan krap. Hier is van 
die simptome wat moontlik op ’n kompul-
siewe koopversla wing kan dui:
n  Dink jy te dikwels aan geld?
n  Spandeer jy geld om jouself beter te 

laat voel, of voel jy angstig terwyl jy dit 
doen?

n  Baklei jy gereeld met ander mense oor 

geld of jou spandering?
n  Jok jy gereeld vir jou maat oor hoeveel 

jou inkopies gekos het?
n  Slaan jy dadelik oor kredietkaart toe vir 

luukse inkopies sodra daar nie meer 
geld oor is nie?

n  Voel jy dadelik weer die behoefte om 
geld te gaan spandeer sodra die een 
inkopietog verby is?

n  Hou jy op om jou finansiële verant-
woordelikhede na te kom sodat jy meer 
geld op jouself kan spandeer?

Hoe BeGin ’n 
mens ’n 

spaarfonds? 
“Tradisioneel word daar geglo dat 
jou inkomste eers moet inkom en 
alles wat ná jou uitgawes oorbly, 

gaan in die spaarbussie,” sê 
Damon. 

Hy raai verbruikers egter aan 
om anders daarna te begin kyk. 
“Die eerste debietorder wat jou 

rekening tref, moet die een wees 
wat direk in jou spaarbussie gaan: 
Al spaar jy R50, R100 of R200, dis 

beter as niks.”  
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Moenie mense met geld probeer beïndruk 
nie. “Verbruikers val soms in ’n patroon vas 
waar hulle ander mense probeer beïndruk 
deur byvoorbeeld die nuutste kar aan te 
skaf of dink: “Wat sal my familie of vriende 
sê as ek nie hierdie spoggerige nuwe kar 
bestuur nie?”
Kyk na jou uiteetbegroting. Damon sê ’n 
mens is geneig om die koste daarvan te 
onderskat. “Jy kan heelwat geld spaar deur 
byvoorbeeld jou kos by die huis in te pak 
eerder as om middagete te koop of deur 
’n blik kitskoffie vir die maand aan te skaf 
eerder as om R25 vir ’n cappuccino te 
betaal.” 
Besluit duidelik wat is “moet-hê’, “wil-
hê”, “noodsaaklikhede” en “luukshede” 
wanneer jy jou begroting opstel, sê Damon. 
“Breek dit in kategorieë op en jy sal sien 
dat jy dalk R2 000 op kruideniersware 
kan spandeer, maar dat jy nou R3 500 
spandeer omdat jy by die duurder winkel 
jou inkopies doen.”
Verstaan jou finansiële doelwitte en waar 
jy oor vyf of tien jaar wil wees, sê Damon. 
“Jy moet vandag al begin spaar vir jou 
toekomsdoel, ongeag of dit ’n vakansie, ’n 
deposito of jou aftrede is.” Hy benadruk die 
belangrikheid van spaar – só keer jy dat jy 
geld spandeer wat jy nie het nie en berei 
jouself vir enige onverwagse rampe voor. 
Damon sê dit kan so maklik wees soos om 
op jou elektrisiteitsverbruik te sny deur nie 
ligte in jou huis aan te los nie, of dalk deur 
nie so lank te stort nie of seker te maak dat 
al jou krane behoorlik toe is.


