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Preppen voor financiële catastrofe
Vele preppers in west Europa proberen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op allerlei verschillende situaties. Maar de gevaren waarop ze zich voorbereiden zijn niet zo voor de hand liggend dan
situaties die werkelijk kunnen voorkomen. Een nieuwe financiële crisis die het ganse land of heel
Europa plat legt, een totale financiële collaps of simpelweg het verlies van uw baan. Weet u dat veel
mensen aan het eind van de maand zelfs geen 500 euro over hebben? Meerdere gezinnen hebben
zelfs NIETS over. Hoe veilig voelt u zich als er iets op financieel gebied gebeurt in uw gezin? Hoe veel geld hebt u opzij liggen? Kunt u ZONDER financiering een nieuwe ijskast kopen? Of een wasmachine?
Ik ga u mijn ervaringen mededelen om financieel zo veilig mogelijk te komen zitten in vrij korte
tijd. Op dit moment ben ik helemaal niet bang meer voor financiële tekortkomingen in mijn gezin.
Dat komt omdat ik volgens de 7 financiële prepperwetten leef en ik hoop dat ze ook u gaan helpen.
Al was het alleen maar om u te kunnen laten starten met preppen.

Begin met budgetteren
Een budget geeft u controle over uw financiën. Zodoende gaat u begrijpen waar elke cent naar toe
gaat. Indien u een beginnende prepper bent, laat u zich waarschijnlijk afschrikken om bepaalde
noodzakelijkheden aan te schaffen. Wel, door een budget te maken kunt u juist voor deze items beginnen sparen. Maak het uzelf niet te gemakkelijk. Leg ELKE cent opzij die u kunt missen. Zonder
budgettering zult u nooit aan alles kunnen komen, geloof me. We gaan een simpel budget opzetten.
U zet een simpele spreadsheet op met aan de linkse kolom de inkomsten en in de rechtse kolom alle
uitgaven. Als laatste in de rij van de rechtse kolom komt een lijn PREPPEN en dat zal toch zo ongeveer 2% tot 4% van uw maandelijkse inkomen moeten zijn. Op het moment dat u alle uitgaven begint in te vullen zullen uw ogen open gaan. Ineens beseft u waaraan uw geld wordt uitgegeven. Dikwijls niet eens noodzakelijke uitgaven waardoor u uw prepperuitgaven binnen een paar maanden
zou kunnen verhogen of u een bijkomend spaarplan op kunt stellen. Dat is een persoonlijke keuze.
Nu u alle uitgaven op een rijtje hebt kunt u gaan beknibbelen op bepaalde uitgaven. U zult zien dat
u veel bewuster gaat kopen. Sommige uitgaven zullen zelfs totaal overbodig blijken. Op deze manier zult u ipv tekorten een overschot creëren. Ja, ineens spaart u geld dat u kunt gebruiken om voor
uzelf en uw gezin niet alleen een financieel vangnet te bekomen maar tegelijkertijd creëert u het
geld om alle noodzakelijkheden voor het preppen aan te schaffen.

Leg 1000 euro voor bepaalde situaties opzij
Nu we zo ongeveer 10 jaar bezig zijn met budgettering, sparen en overleggen om te preppen, hebben we hier thuis ook luxe volledig afgebouwd. Zo hebben we bijvoorbeeld geen afwasmachine
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meer terwijl we op de hier beschreven manier zijn begonnen. Vele mensen zijn niet gewend om geld
te sparen en daar moet verandering in komen. Beginnen met sparen is het nemen van een psychologische mijlpaal en geloof me u hebt geen 'budgetcoach' nodig om zelf uw financiën te kunnen bestieren. Een budgetcoach doet niet meer dan ik hier in zijn volledigheid beschrijf. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze mensen veel minder doen omdat ze alleen in het leven zijn geroepen om u
uw SCHULDEN via een afbetalingsplan af te laten betalen. Daarna vervalt u zonder begeleiding
weer in uw oude 'uitgavepatroon' en klopt u vervolgens over een aantal jaren weer bij hen aan om u
nogmaals uit de schulden te helpen. Geloof me, er is niemand die het beter kan dan u zelf.
De eerste opgave is simpel. Spaar 1000 euro plus de prijs van een simpel kluisje van ongeveer 50
euro. Installeer het kluisje en ga vervolgens naar de bank om uw 1000 euro. Stop het geld in een envelop en stop het in de kluis.
Nu bent u verzekerd van geld om alle noodzakelijkheden in en rondom uw huis op te vangen. Zelfs
meer. In België zijn we gezegend met een regering die al jaren roept dat ze de elektriciteit tijdens
winteravonden niet kan garanderen. U moet begrijpen, indien de elektriciteit uitvalt u:
1. niet weet voor hoelang
2. er geen water meer is
3. uw CV niet meer werkt omdat de waterpomp elektriciteit nodig heeft
4. en u ook geen geld uit de automaten kunt halen
5. winkels hun betaalautomaten ook niet zullen werken
U ziet dat het geen overbodige luxe is om wat geld opzij te hebben liggen op een veilige plaats in
huis om voorbereid te zijn voor bepaalde noodgevallen.

Los al uw schulden af
Leningen maken van u een slaaf van de bank. Een paar maanden niet betalen en ineens bent u 'uw'
bezittingen kwijt. Maar zolang u leningen of hypotheken afbetaalt, is de 'bezitting' helemaal niet
van u maar van degene die u het geld heeft uitgeleend om huis of auto aan te schaffen. Ja, u leest het
goed. Totdat de laatste cent is betaalt blijft de bank de werkelijke eigenaar. Indien u dit weet, dan is
het ook gemakkelijk om ervan af te komen zonder bijkomende kosten als u uw lening(en) niet langer kunt blijven betalen. U stapt naar de bank en u vertelt het hun, vervolgens verhuist u en de bank
kan zijn plan trekken met 'hun' bezittingen. Geloof me, ik heb dit al gedaan en het werkt. Ik deed dit
op aanraden van mijn advocaat.
Laat ons eerlijk zijn, een prepper heeft een solide thuisbasis nodig en hoort het tegenovergestelde te
doen. West Europa is gewoon één grote stad, volledig aan elkaar gebouwd met hier en daar een
streepje groen zoals de Ardennen, Eifelgebergte, Zwarte Woud en nog wat andere gebieden. Als iedereen daar naar toe trekt om te 'overleven', wordt survival onmogelijk en is het zaak om gewoon
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thuis te blijven. Maar omdat de bank in elke financiële catastrofe uw bezittingen zal afnemen als u
niet langer kunt betalen, is het noodzakelijk om zoveel mogelijk leningen af te lossen. Begin met
uw autolening en daarna met uw huis volledig af te lossen. Indien u van uw BOB een BIB wilt maken mag u GEEN uitstaande schulden meer hebben.
Om uzelf te motiveren alle schulden af te betalen is het zaak, en dat werkt ook enorm stimulerend,
om eerst de kleinste schulden af te lossen. Eenmaal gewend om schulden af te lossen is het eveneens mogelijk om uw grotere schulden af te lossen tot zelfs uw hypotheek voor uw huis. Als u de
kleinste schuld hebt afgelost, blijft dat uw basis bedrag met daarbij het bedrag van de volgende lening om af te betalen. Als uw eerste lening 50 euro per maand was, dan betaalt u dat eerst af. Daarna kijkt u naar uw tweede lening die u aflost, bijvoorbeeld 75 euro en u doet er de eerste 50 euro bij.
U lost nu de tweede lening af met 125 euro, want u hebt dat altijd al betaalt. U werkt zo lening voor
lening af totdat u bij uw hypotheek komt, de grootste kost aan geleende bedragen. U bent nu bijna
schuldenvrij. Veronderstel dat u maandelijks 400 euro aan andere leningen hebt betaalt en uw hypotheek kost u 500 euro per maand. Wel, u gaat nu naar de bank met het voorstel om een totaal van
900 euro per maand te gaan betalen. Als de bank nu de nieuwe berekening maakt, zeker met hedendaagse lage rentevoet, zult u zien dat u al 4 tot 5 jaar inloopt op de complete betalingstermijn. Dat is
pas winst. Vakantiegeld en 13e maand kunnen extra worden aangewend om zo snel mogelijk van uw
hypotheek af te zijn.
U mag nooit aflossingen van uw schulden verminderen of nieuwe leningen aangaan om uw preppersuitrusting en noodvoorraden aan te schaffen. U zult volledig gedesillusioneerd zijn omdat u dan
volledig opnieuw moet beginnen met aflossen en geen stap verder komt met wat preppen eigenlijk
betekent.

Over betaal- en creditkaarten
Eenmaal af van de meeste schulden ga je beseffen dat je met allerlei 'betaalkaarten' veel gemakkelijker geld uit geeft dan met cash in de portefeuille. Maak voor alles een budget en neem niet meer
geld mee dan het berekende bedrag. Zodoende komt u niet in de verleiding om meer te kopen dan u
nodig heeft. McDonald's berekende dat ze 47% meer omzet gingen maken vanaf het moment ze betaalautomaten in hun vreetschuren hadden geplaatst. Met cash heb je echt het gevoel dat je geld
uitgeeft en je zult dus VEEL bewuster omgaan met het geld.
Als prepper probeer je zo zuinig mogelijk te leven en gebruik van plastic is dan uit den boze. Op
deze manier ga je ook nog geld over hebben op het eind van de maand ipv nog maand over te hebben op het eind van het geld. Je gaat naar de bank, betaalt je rekeningen en neemt daarna het geld
op dat je nodig hebt om de rest van de maand door te komen. Als je 600 euro nodig hebt om etenswaren te kopen, dan neem je dat geld op en stopt het thuis in een enveloppe. Op deze manier WEET
je wat je elke maand uitgeeft. Is het te weinig doe je de volgende maand er iets bij. Als het teveel is
dan neem je de volgende maand wat eraf OF je stopt het geld dat je over hebt in een andere enveloppe.
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Zorg voor 3 tot 6 maandsalarissen op een aparte rekening
Als je dit leest dan weet ik zeker dat men denkt nooit zoiets te kunnen bereiken. Echter, alles gaat
gemakkelijker dan je denkt indien je punten 1 tot en met 3 maar hebt afgewerkt. Alles wat daarna
komt is 'peanuts' om het zo eens te zeggen.
Denkt u echt dat het overbodige luxe is om 3 tot 6 maandsalarissen opzij staan te hebben? Meeste
preppers zijn bezig zich voor te bereiden op oorlogen, opstanden, aardbevingen, orkanen, tsunami's
en dat soort dingen. Maar wees eerlijk. Welke gevaren liggen er eerder op de loer? In deze tijd hoor
ik niets anders dan mensen die massaal ontslagen worden. Ik denk dat het dan helemaal noodzakelijk is om wat geld achter de hand te hebben. Waarom zou je alleen voor extreme uitdagingen preppen? Er zijn zoveel andere mogelijkheden die veel meer voor de hand liggen!
Natuurlijk wil ik nog een waarschuwing meegeven. Het geld waarover we nu spreken is geen geld
dat u investeert. Dit geld staat op een aparte lopende rekening zodat u er altijd over kunt beschikken. Investeringsrekeningen komen maar eens in de zoveel tijd vrij. We spreken dus over geld dat u
niet (direct) nodig hebt uiteraard maar dat u op elk gewenst ogenblik kunt opnemen.

Wat koopt u als prepper
Ik denk dat we als beginnende prepper allemaal dezelfde fout hebben gemaakt. Ons laten verleiden
tot de aankoop van allerlei materiaal die in feite niet ter zake doen. De marketing vanuit de 'preppers community' is schandalig en voor eigen profijt waarschijnlijk. Eigenlijk denk ik nu dat de
meeste 'preppers' er geen fluit verstand van hebben en allerlei andere pipo's die er geen verstand van
hebben doodsimpel napraten. Ze zijn voor het grootste gedeelte een stelletje papegaaien. Je hebt
geen Bug Out Bag met allerlei dure shit nodig. Als ik weer opnieuw zou kunnen beginnen? Dan zou
ik met 100 euro per maand starten en me eerst focussen op alles wat met water heeft te maken. Je
huis is jouw shelter, en na shelter is water het voornaamste middel om te kunnen overleven. (zie de
3-regel onder Overleven)
Nu adviserend aan allen die nog willen beginnen, zou ik aanvangen met de aanschaf van een waterfilter, watercontainers, een kniplamp, wat blikken met eten en een simpele verbanddoos. Natuurlijk
klinkt dat niet echt opwindend maar toch is het als beginner de beste investering die je kunt doen.
Weet je, ik zou daarna beginnen met het speuren naar een goede rugzak ipv alle 'goed bedoelde' adviezen te volgen. Ik zou u willen adviseren om in eerste instantie niet veel geld te investeren in de
preps. Investeer in de basis om te overleven THUIS.
Eerst water, dan voedsel, medische handelingen kunnen uitvoeren en daarbij de nodige zaken aanschaffen, zorgen dat u zich kunt (blijven) verplaatsen, wapens zoals bogen, kruisbogen, buksen en
CO2 wapens. Let op: bogen en kruisbogen zijn DODELIJK! Ik zet deze alleen in om mij of mijn gezin te beschermen tijdens een levensbedreigende situatie. Nu ik deze wapens in huis heb, raad ik iedere would-be inbreker aan, om niets te proberen bij mij! (Inbrekers beseffen niet wat ze een gezin
aandoen en hoelang deze 'levensbedreigende' angst voort blijft duren. Zelfs nu, na 11 jaar, heeft
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mijn vrouw nog steeds nachtmerries. Besef goed! Eén voet in mijn huis en u bent DOOD! De
Blauwe Clowns die alles kwamen 'opnemen' toentertijd deden net alsof het onze eigen schuld
was dat er was ingebroken. Onze 'zaak' werd nog diezelfde dag 'geseponeerd'. Onmogelijk om
nog op dit soort leeglopers te vertrouwen. Ik trek mijn eigen plan wel! )Als oud-operator heb ik
geleerd om te overleven in ELKE situatie en ik heb dit meerdere malen in praktijk toe moeten passen! Van de eerste dode ziet u af, de tweede maal beseft u het nog, en vanaf de derde keer is het routine. Geloof me.
Als laatste in rij hebben we edelmetalen. Kijk ik heb heel veel 'hete' vuurhaarden kunnen ontvluchten in het verleden door het op zak hebben van één of meerdere goudstukken. Geloof me dat ze in
een BIB situatie of overlevingssituatie in de eerste maanden niet veel soelaas zullen bieden. Later,
als het kaf van het koren is gescheiden en er weer een beetje normaal leven op gang zal komen kan
het een hulp zijn. Water, voedsel en brandstof blijven prioritair tijdens het overleven. Als men hier
genoeg van heeft, denk ik niet dat men bang hoeft te zijn.

Investeer in vaardigheden en weten
Vaardigheden en weten wat te doen wanneer en hoe zijn onbetaalbaar. Lees over alles en nog wat.
Vooral als u thuis blijft om te overleven en u, wie weet hoelang, zonder eten, drinken en verzorgingsmiddelen zit. Leer voedsel kweken, water zuiveren en zeep, tandpasta, wasmiddel en afwasmiddel maken. Alles bestaat. Iedereen kan het leren. Zorg ook dat u boeken hebt over deze bepaalde
vaardigheden want zonder elektriciteit betekent ook geen internet!
Internet is een onuitputtelijke bron van informatie, gebruik het en maak aantekeningen of print alles
uit want nogmaals, zonder elektriciteit geen internet. Zorg dat u alle informatie heeft VOORDAT
het licht uitgaat.
Internet maakt u slimmer zonder dat het geld kost. Maak er gebruik van.

Op de lange duur
Nu onze pensioenen onder vuur liggen, ik bedoel hiermee de pensioenen van degenen die NIET in
staatsdienst zijn, denk ik niet dat we ons nog veel illusies moeten maken wat de toekomst betreft.
Persoonlijk denk ik niet dat er nog 'veilige' beleggingen bestaan en al zeker niet meer bij banken of
verzekeringsmaatschappijen. Aandelen zijn een zelfde bancair oplichterscircus en obligaties al niet
minder. Wat blijft er dan nog over? Laat het duidelijk zijn voor IEDEREEN! Er bestaan geen garanties dus roei ik met de riemen die ik heb. Ik probeer te doen wat ik denk te moeten doen met het
geld dat ik heb om te zorgen dat ik niet per direct afhankelijk ga zijn van iemand of zelfs de staat.
Dat is nu eenmaal het leven van een prepper, niet? U moet er zoveel mogelijk naar toe werken om
volledig onafhankelijk te zijn. Ik weet dat u ziet dat andere mensen het NU financieel beter doen
dan wij. Maar wees ervan overtuigd, op het moment dat u al deze punten in uw leven hebt geïmplementeerd dan mag er gebeuren wat er wil, u zult het beter doen dan elke miljonair in uw omgeving!
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