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U wilt later toch niet die kwetsbare oudere zijn? Neem zelf tijdig de regie!  
 

Heeft u het al gehoord? De huishoudelijke hulp van tante Sjaan heeft haar bestolen! De hulp -

steun en toeverlaat van de kinderloze Sjaan - mocht elke week haar eigen loon van de 

rekening pinnen, maar nu blijkt dat ze zichzelf wel erg veel loonsverhoging heeft gegeven. In 

plaats van de 50 euro per week die ze verdiende, nam ze al ruim een jaar wekelijks het 

tienvoudige op. Geen haan die er naar kraaide. Henk van hiernaast heeft zijn vader onder 

curatele laten stellen en heeft toen het spaargeld van zijn pa in zijn eigen zaak gestoken. Dat 

bedrijf zat in zwaar weer en met het geld van zijn vader heeft Henk de schuldeisers wat langer 

van zijn lijf kunnen houden, maar uiteindelijk ging hij toch failliet. Zijn zus in Frankrijk wist 

van niets. Nu is het geld van pa op en het komt ook niet meer terug. Vader kan fluiten naar 

zijn centen en voor zuslief zal er niet veel meer te erven zijn. 

Het zijn de bekende verhalen en volgens mij wil niemand die kwetsbare oudere zijn. Het is 

daarom van groot belang dat u zelf tijdig de regie in handen neemt. Als u een dagje ouder 

wordt, neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, 

verzorging of financiële zaken. Het is goed om er eens over na te denken wie uw financiële 

belangen gaat behartigen als u dit zelf niet meer kunt. In wie heeft u het volste vertrouwen? 

Neem eens contact met ons op om u vrijblijvend te laten voorlichten over de mogelijkheden 

die een levenstestament, een volmacht of een testament u kunnen bieden. Wij zijn specialisten 

op dat gebied en zijn u graag van dienst!  


