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K
an jy uit jou geld of selfs jou 
identiteit gekul word sonder 
dat jy eens daarvan bewus is? 
Inderdaad. Die internet is vol 

gevare, en die verbruiker kan deesdae 
nog vinniger in ’n moontlike werk-
van-die-huis-af-skema (of selfs erger, 
identiteitsbedrog) gevang word. 

Die tipiese werk-van-die-huis-af-
advertensies belowe vinnige en dikwels 
reuse-opbrengste. Vir mense wat in ons 
huidige ekonomie klippe kou, klink dit 
soos die spreekwoordelike pot goud aan 
die punt van die reënboog. Al wat jy moet 
doen, is om self ’n bietjie geld te betaal 
en daarna word jy opgelei om nog mense 
“onder” jou aan te stel – en so gaan die 
ketting voort. Jou tipiese piramideskema.

“Ek is deur dié soort slenter gevang,” 

Ons het gaan ondersoek 
instel na verskillende 
foefies en hoe om jouself 
daarteen te beskerm
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vertel Estee Auret-Olivier van Pretoria. Dit 
het begin met ’n plasing op ’n bekende Fa-
cebook-groep waar mense gaan om werk 
te soek. Sy sou van die huis af werk, en die 
advertensie het Estee verseker dat dit alles 
wettig is – beslis nie ’n kroekspul nie. 

Al wat sy moes doen om deel van hier-
die onmisbare geleentheid te word, was 
om ’n bedrag van R200 oor te betaal om 
opleidingsmateriaal te ontvang.

Sy vertel dat sy toe die geld betaal het, 
maar het nooit opleidingsmateriaal of haar 
geld weer gesien nie. 

Estee sê haar enigste raad vir ander 
lesers is om van die begin af nie hierdie 
advertensies te vertrou nie.

Elsa de Araujo se storie begin ’n bietjie 
anders, maar die uiteinde was bykans 
eenders. 

“Die advertensie het ook beloof dat jy 
van die huis kan werk. Ons het R375 vir 
die opleidingsmateriaal betaal.” 

Toe sy en haar man daardeur begin 
lees, het dit hulle gevra om ’n advertensie 
in die koerant te plaas – net soos die per-
soon wat aan hulle die materiaal verkoop 
het – en dan só geld te maak.

Elsa en haar man het daar en dan die 
skema laat vaar. “Ek kan nie ander mense 
se swaarverdiende geld só vat nie,” sê sy. 

Chantelle Gouws van Johannesburg 
vertel ’n soortgelyke storie: “Ek het ook op ’n 
advertensie gereageer wat belowe het dat ek 
honderde rande van die huis af kan verdien. 
Verniet en sommer dadelik, maar toe ek wou 
aansluit, moes ek eers R480 betaal. Ek het 
gevra waarvoor dit was en die antwoord was 
dat dit vir opleiding was.”
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Beskerm jou identiteit!
Identiteitsdiefstal kos Suid-Afrikaners 
jaarliks miljoene rande, en Roy Retief van 
die Suid-Afrikaanse Bedrogvoorkomings-
diens (SAB) waarsku dat slagoffers dalk 
verbaas kan word met ’n selfoonkontrak, 
kar of lening wat onwettig in hul name 
uitgeneem is.

SAB het ’n databasis van onder meer 
banke en verskaffers wat saam poog om 
identiteitsbedrog te bekamp. “Stel jou 
voor iemand steel jou identiteit en probeer 
in jou naam ’n bankrekening by bank 
A open waarvan jy nie weet nie; maar 
gelukkig tel Bank B dit dan op en stop die 
moontlikheid van bedrog.”

“Het jy al ooit niksvermoedend jou 
ID-besonderhede vir iemand gegee?” vra 
hy, want dit kan ernstige reperkussies 
inhou. Roy vertel dat mense dit maklik vir 
bedrieërs maak om hul identiteit te steel. 

“Ek het al gesien hoe ’n man nadat hy 
sy nuwe bestuurslisensie ontvang het, ’n 
foto daarvan op die internet geplaas het. 
As jy dit vergroot, sien jy sy naam, sy ID-
nommer en sy foto …” 

Hy waarsku ook teen sogenaamde 
“419”-foefies. “Hier word die persoon 
via SMS of e-pos gekontak en gesê dat 
hulle byvoorbeeld ’n lotery of kompeti-
sie gewen het: Om jou prys te kry, vra 
hulle dan vir sekere inligting. Hier gee 
die verbruiker dalk inligting uit wat in die 
kuberruim beland.” 

E-posse en SMS’e doen kort-kort 
die rondte waar mense verwittig word 
van prysgeld wat hulle in ’n kompetisie 
gewen het waarvoor hulle nooit eens 
ingeskryf het nie of dat hul selfoonnom-

mer of e-posadres lukraak ’n kompetisie 
gewen het en dat hulle net hul per-
soonlike inligting moet verskaf om die 
duisende rande in hul bankrekening te 
sien. Roy vertel hier geld die beginsel 
steeds: “As dit te goed klink om waar te 
wees, ís dit moontlik die geval.”

Vrouekeur het ook vroeër vanjaar 
berig oor kuberboewe wat vroue via 
Facebook kontak en voorgee dat hulle 
buitelanders is en dan ’n “aanlyn vriend-
skap” aanknoop. Dit vat nie lank voordat 
die boewe dan die vroue om geld versoek 
nie, dalk vir ’n vliegtuigkaartjie, ’n siek 
familielid of behoeftige wesies. Vroue wat 
weier om die geld te betaal, word dan 
soms gedreig, soos een Vrouekeur-leser 
bevestig het. “Nadat ek geweier het om 
geld vir my kamstige oorsese ‘vriend’ oor 
te betaal, het hy my begin dreig. Hy het 
gesê dat hy weet waar ek en my kinders 
bly en dat ons lewens nie meer veilig is 
nie. Ek het dit by die polisie aangegee en 
hulle het my later laat weet dat dit deel van 
’n gevestigde sindikaat is. Hulle het ook vir 
my die wenk gegee vir die toekoms: As ek 
ooit wonder of ek met ’n regte mens praat, 
vra vir die persoon om weer ’n foto van 
hom te stuur. Hierdie keer met ’n spesifieke 
voorwerp. Een wat moeilik sal wees om 
digitaal te manipuleer.” 

Roy sê dat mense by die SAB ’n 
“beskermende registrasie” op hul ID kan 
registreer. “Hierdie word gesirkuleer, en 
as dit by enige van ons lidmaatmaat-
skappye gebruik word, word ’n oproep 
uitgestuur om seker te wees hulle werk 
met die regte jy.”  

Beveilig jouself só
n  Hou jou identiteitsinligting so 

veilig as moontlik. Dit is nie 
altyd moontlik om jou ID-doku-
mente in die kluis weg te sluit 
nie, maar moenie jou ID onnodig 
saam met jou ronddra nie. 

n  Wees versigtig watter inligting 
jy op sosiale media deel. By-
voorbeeld, iemand wat oorsee 
gaan en ’n foto van hul vlieg-
tuigkaartjie met hul besonder-
hede daarop plaas. Al hierdie 
inligting kan deur booswigte 
versamel word!

n  Moenie net persoonlike doku-
mente in die drom gooi nie – 
versnipper of verbrand dit. 

n  Pasop vir ongevraagde e-pos-
versoeke wat jou vra om byvoor-
beeld jou bankbesonderhede te 
bevestig of sê dat jy ’n kompeti-
sie gewen het waarvoor jy nooit 
ingeskryf het nie. 

rapporteer dit hier
Besoek ScamBuster (www.scambuster.

co.za) om oor verskillende soorte foefies 

te lees en enigiets te rapporteer wat jy dalk 

opgemerk het.

Meld enige 419-foefies by die hoof van die 

SAPD se 419-taakspan aan: supt P Allen 

(419scam@saps.org.za) of 012 401 3345.

Vind die Suid-Afrikaanse Bedrogvoorko-

mingsdiens by hul webwerf (www.safps.

org.za), kontak hul hulplyn (0860 101 248) 

of SMS die sleutelwoord “PROTECTID” na 

43366. Vk

  Wat is ’n piramideskema?
Investopedia.com definieer ’n piramideske-
ma as “’n onwettige beleggingsfoefie 
gegrond op ’n hiërargie. Nuwe mense vorm 
die basis van die piramide en verskaf die 
geld, of die sogenaamde opbrengs, wat die 
vroeë beleggers voor hulle ontvang.” 

Een van die kernkenmerke van ’n 
piramideskema is die feit dat hulle beloftes 
van buitensporige opbrengste aan nuwe-
linge maak.

Piramideskemas volg gewoonlik die-
selfde patroon, maar daar is (en word) al 

heelwat verskillende soorte opgemerk. 
Daar was onder meer die kubusskema, 
hedendaagse eiendomskemas (waar 
grond belowe word), maatskappye wat 
vir ’n fooi en ’n opleidingsboek jou sal 
leer hoe om met aandele te speel en die 
bekende koevertskema. 

Van die kenmerke van ’n piramideske-
ma sluit in:
n  Die belofte van buitensporige opbrengs, 

gewoonlik saam met die verse kering dat 
dit nie ’n bedrogspul is nie. Bv. Maak     

$2 500 per dag van die huis af! Of R100 
maak vir jou R1 300! Aanbod is 100% 
wettig! Selfs Ek kort 20 mense wat 

    $1 000 000 in minder as twee maande wil 
verdien.

n  Wanneer jy eers moet betaal om toegang 
tot die werk, enige materiale verwant aan 
die werk of ’n “gids” te kry wat aan jou 
hierdie geldmaakgeheime beloof.

n  Iets wat jou vra om mense “onder” jou 
aan te stel, dikwels op dieselfde manier 
waarop jy tot die skema betrek is.
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