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Danie Keet

Met die begroting van
minister Pravin Gord-
han pas afgehandel en

gepaardgaande aanduidings dat
sake op die finansiële front
waarskynlik nie so goed gaan
nie, voortdurende stygings in
die brandstofprys en ’n algeme-
ne inkorting van die klein ple-
siertjies in ons lewens om te
verseker dat ons persoonlike be-
grotings klop, is daar by baie
mense ’n groeiende gevoel van
arm wees . . .

Geleerdes het nogal ’n goeie
gonswoord daarvoor uitgedink –
globale armoedebewustheid (glo-
bal poverty consciousness).

Dit maak ook nie saak voor
wie se deur jy die blaam vir
hierdie gevoel van armoede wil
lê nie – Gordhan, die minister
van minerale en energie, die
verlies aan werksgeleenthede en
hoë werkloosheidsyfers . . . Jy
kan enigiemand daarvoor bla-
meer, maar dit gaan niks veran-
der aan die feit dat al hoe meer
mense hul rieme fyner moet sny
as wat hule gedink het nodig sal
wees; dat hulle die finansiële
druk al hoe meer gaan ervaar
en oor die algemeen meer be-
druk gaan voel oor die toekoms
en hul finansiële veiligheid nie.

Chemory Gunko, kreatiewe di-
rekteur van Dsignhaus, ’n maat-
skappy wat bestuurskonsultasie-
dienste bied, sê ons het almal
oor die jare gewoond geraak aan
die gesegde dat 1% van die men-
se 99% van die geld het en dat
alles wat hierdie groepie mense
doen reg uitwerk en hulle net
meer en meer geld maak.

“Maar het jy al gaan stilstaan

om te vra hoekom die rykes net
nog ryker word en jy steeds suk-
kel om daardie deurbraak te
maak? Het jy gewonder wat dit
is wat hierdie mense anders
maak?

“Die rede hoekom die rykes
ryker word, is omdat hulle na
alle waarskynlikheid die regte
houding en ingesteldheid het.
Maar die goeie nuus is dat jy
ook so ’n positiewe houding en
ingesteldheid oor geld kan ont-
wikkel,” sê sy.

Gunko sê as jy ’n nuwe, beter
werk wil hê met beter vergoe-
dingsvoordele, moet jy ’n be-

hoorlike CV saamstel wat pro-
fessioneel en volledig is. Jy
moet aanlyn gaan soek vir ge-
leenthede, aansoek doen vir pos-
te wat jou profiel pas, al die on-
derhoude bywoon waarheen jy
genooi word, en optree en lyk
soos die persoon wat die maat-
skappy wat die pos aanbied, no-
dig het.

“As jy jou eie sakeonderne-
ming wil besit, moet jy die
maatskappy registreer, geld
spaar om dit aan die gang te kry
en met volle oorgawe inspring
om dit te laat werk. Deurgaans
moet jy ’n positiewe ingesteld-

heid handhaaf en jouself daag-
liks motiveer om die armoede-
spook, of die gevoel dat die
spook jou jaag, af te skud,” sê
sy.

Reinhard Moors van Outer
Box Thinking meen daar is drie
basiese beginsels om nie deur
armoede verswelg te word nie.

“Eerstens moet jy luister na
die gesegde wat sê dat jy nie ’n
sjampanje-leefstyl op ’n bier-be-
groting kan handhaaf nie. Oor
die algemeen is Suid-Afrikaners
nie bekend daarvoor dat ons
binne ons vermoëns leef nie.

“As die begroting nie klop nie,

wil ons geld gaan leen en nie
hoor dat ons ons leefwyse moet
aanpas nie. Heelparty van ons
moet daardie tweede krediet-
kaart maar opknip en twee keer
dink oor klererekeninge. Dit
help jou niks om in jou ontwer-
persdemin te staan en kyk hoe
die skuldinvorderaars jou meu-
bels by jou huis uitdra nie.

“Dit is dalk ’n goeie idee om
jou inkomste te probeer ver-
groot. Die bekendste en sukses-
volste entrepreneurs het hulle
geld gemaak of idees uitgedink
in tye van verdrukking of
swaarkry. Dit is asof swaarkry
juis die teelaarde vir hulle vin-
dingrykheid is. As ons dieselfde
ding doen en ’n ander uitkoms
verwag, sê Einstein, lyk dit of
ons kranksinnig is,” sê Moors.

“Dit is nou die tyd om buite
die ‘boks’ te dink. Dalk moet jy
’n klein onderneming begin en
ook nog jou gereelde werk doen.
Of dit is dalk tyd om van werk
te verander. Dalk is dit juis die
geleentheid om nou jou eie ding
te begin. Dié dinge verg wel
waagmoed, maar soos ons sê X
wie nie waag nie, wen nie.

“Laaste maar seker nie die
minste nie, keer ons terug na
woorde van die wyse Salomo,
wat ons waarsku dat die luiaard
deur armoede soos ’n struikro-
wer oorval sal word. Menige
van ons se oupas het al gesê dat
niemand nog van harde werk
dood is nie.

“In Suid-Afrika is ons al te ge-
woond om ons agt ure in te sit
en te dink dat dit genoeg sal
wees. Dit is dalk tyd om ’n biet-
jie ekstra in te sit en minder tyd
voor die TV en die braai deur te
bring,” is Moors se mening.
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