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S
owat 24 miljoen Suid-Afrikaners 
het volgens die Nasionale 
Kredietreguleerder die een 
of ander soort skuld en byna 

10 miljoen van hulle sukkel om dit terug 
te betaal. Boonop kan stygende koste 
meebring dat diegene wat hul leefstyl wil 
handhaaf, selfs meer skuld aangaan.

‘Die meeste van ons het die 
een of ander soort skuld, 
wat wissel van huislenings 
tot kredietkaartskuld,’ sê 
Kobus Swart, Hoof van Sanlam 
Sleuteloplossings. ‘Dit sal egter 
vir ons raadsaam wees om te 
let op waarskuwingstekens en 
simptome wat wys professionele 
finansiële ingryping is nodig.’ 

Volgens die Suid-Afrikaanse 
Reserwebank bestee ons maandeliks 
gemiddeld sowat 12% van ons netto 
inkomste om skuld terug te betaal. Al 
hoe meer Suid-Afrikaners raak egter 
oorbelas met skuld, met maandelikse 
skuldterugbetalings wat meer as 30% 
van hul netto inkomste beloop. 

Veg 
terug 
teen 
skuld
Suid-Afrika se afgradering tot rommel-
status gaan waarskynlik alles beïnvloed, 
van vervoer- en kospryse tot krediet en 
rentekoerse op lenings – en mense wat met 
skuld worstel, kan die hardste getref word.

Fo
to

’s
: G

et
ty

 Im
ag

es
 e

n 
ve

rs
ka

f

‘Trouens, die meeste 
mense wat vir skuld-
berading verwys word, 
sukkel met skuldrekeninge 
van meer as 100% van hul 
inkomste,’ sê Kobus.

Pak die bul by die horings
‘Wat jou omstandighede ook al is, die 

eerste stap om uit ’n penarie te 
kom is om jou skuldprobleme te 
erken, jou daartoe te verbind om 
jou finansiële toekoms te verander 
en jou dag vooruit te beplan,’ 

sê Kobus.
‘Dis goed en wel om ’n begroting 

te hê, maar as jy nie goed voorberei nie, 
gaan jy verskonings kry om dit te omseil.’

Die goeie nuus is dat party mense hulself 
uit hierdie situasies kan kry deur bloot hul 
ingesteldheid te verander en hul bestedings-
gewoontes aan te pas. ‘Ander is moontlik so 
diep in die skuldmoeras dat skuldkonsolide-
ring dalk ’n beter opsie sal wees as om elke 
maand gate toe te stop deur by Pieter te 
leen om vir Paul te betaal.’  

5 gevaar- 
tekens 
dat skuld 
jou onderkry
Jy ignoreer jou 
kredietkaart- en 
bankstate en lees 
dit nie omdat jy nie 
daarvoor kans sien nie.

Jy gebruik gereeld 
jou maandelikse 
salaris om gate toe 
te stop wat die vorige 
maand se besteding 
geskep het.

Jy benut die minimum 
terugbetaling wat jy 
elke maand op jou 
kredietkaart kan doen 
of gebruik winkelkaarte 
om jou tot betaaldag 
deur te help.

Jy gebruik krediet om vir 
basiese lewensuitgawes 
soos kruideniersware en 
skoolgelde te betaal.

Jy het niks oor 
om te spaar of vir 
noodgevalle nie nadat 
jy vir betaal-TV, kitskos 
en ander luukshede 
betaal het.

Wenke om skuld terug te 
betaal terwyl jy steeds spaar 
Mense wat in die skuld is en hul finansies wil regruk, moet 
eerstens hul skuldprobleme erken en hulle daartoe verbind om 
hul finansiële toekoms ten goede te verander, sê Kobus.

Dan moet hulle professionele advies inwin. ’n Goeie adviseur 
sal beklemtoon hoe belangrik beplanning is, en ‘die sielkunde 
van skuldbelaaide kliënte’ en hul spesifieke situasie in ag neem, 
voeg hy by.

Persoonlikheidstipes
Benay Sager, Hoofbedryfsbeampte van die skuldberadingsfirma 
DebtBusters, sê dié maatskappy se navorsing wys skuldbelaaide 
verbruikers kan onder vier persoonlikheidstipes ingedeel word:

ADiegene met ‘aangebore skuld’ wat nie noodwendig die 
gevolge daarvan verstaan om alewig in die skuld te wees nie. 

Hulle sal waarskynlik ook ’n swak begrip van finansiële sake hê.

BMense wat die eerste in hul familie is wat ’n tersiêre opvoeding 
kry. Die familie het gewoonlik ’n diep gevoel van prestasie en 

trots, maar die keersy is dat die opgevoede persoon dan finansieel 
verantwoordelik kan word om die uitgebreide familie te onderhou.

C Individue wat ’n goeie salaris verdien, maar nie nee kan sê 
vir familie en vriende nie, en onder die druk swig om ander 

voorop te stel. Hoewel hulle finansieel geletterd is, bou die koste 
op – en hul skuldvlakke styg saam met die lewenskoste. Dit laat 
hulle dan dieper in skuld wegsink.

DDiegene met ’n goeie maandelikse inkomste, maar wat 
onvoorbereid is op onvoorsiene finansiële gebeurtenisse, 

byvoorbeeld aflegging by die werk. 

Spaar ’n bietjie elke maand
Kobus en Benay stem saam dat dit in elke situasie vir verbruikers 
die beste is om ten minste ’n bietjie elke maand te spaar terwyl 
hulle skuld afbetaal.

‘Dit is sielkundig voordelig om gelyktydig te 
spaar én skuld af te betaal, want dit kan gerus
stellend wees om te weet ’n kontantreserwe 
is beskikbaar vir wanneer iets onverwags in 
die lewe opduik,’ sê Kobus. ‘’n Gewoonte 
van voortgesette en volgehoue spaar 
kan mense se ingesteldheid en houding 
oor finansiële sake help verander.

‘Buiten dat die spaargewoonte 
gevestig word, kan mense wat daarin 
geslaag het om hul skuld af te betaal 
en toegang het tot swaar verdiende 
spaargeld, voel hulle het werklik 
iets bereik.’


