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gaat. In mijn branche is het al niet anders, gezien de vele financiële producten
die er op de markt zijn. Neem bijvoorbeeld beleggen. Met inleggarantie, zonder inleggarantie, rendementsgarantie,
gecombineerde garantie, vervolgens
kunnen we beleggen in beursgenoteerde
bedrijven, schepen, films, gebouwen, teakhout, grondstoffen etc. Waarom niet
gewoon kiezen uit een spaarrekening of
aandelen? Op Kaap Verdië staan ze niet
voor een dergelijke keus, omdat ze het
geld er simpelweg niet voor hebben. En
als ze het wel hebben, investeren ze het in
stenen. Stenen van hun eigen huis wel te
verstaan, want bijna geen een huis is daar
nog afgebouwd. Een onbezorgde oudedag? Willen we hiervoor sparen in box 3,
via ons pensioen, een lijfrente, spaarloonregeling of wellicht door middel van levensloop? Zoveel keuzes met even zoveel
gevolgen. Ook bij het nieuwe ziektekostenstelsel ontkomen we er niet aan. De
belastingdienst heeft het begrip partner
zo gecompliceerd gemaakt, dat we niet
eens meer weten wat voor soort partner
we hebben, laat staan of we voor zorgtoeslag in aanmerking komen. Daarnaast is
het aanbod van ziektekostenverzekeraars
zo groot en ondoorzichtig. Menigeen
breekt daar nu zijn hoofd over of besluit
zich helemaal niet meer te verzekeren.
Iris Brik.

KIP OF VIS?
Zou het leven niet een stuk eenvoudiger zijn, als wij uit slechts weinig dingen
hoefden te kiezen…………?
eze gedachte kwam bij mij op,
terwijl ik op Kaap Verdië van
mijn vakantie genoot. Ondanks dat het slechts op 2 uur vliegen afstand van de Canarische eilanden ligt,
zijn de mensen er materieel gezien nog
arm en staat het toerisme daar nog in de
kinderschoenen. Verheug ik mij tijdens
dit soort vakanties altijd op uitgebreid en
lekker eten, op Kaap Verdië klonk de
vraag doorgaans:Wat wilt u eten, kip of
vis? Overigens wel versgevangen of net
geslacht. En die beperkte keuze gaat daar
voor de meeste dingen op. Ansichtkaar-
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ten genoeg, maar verder geen postzegel
te krijgen. Wel zo relaxed en zo hield ik
dit keer eens tijd over voor dingen die er
wel toededen. Hoe anders is het hier, getuige de welvaart waarin wij leven en de
vele keuzes, die wij dagelijks moeten maken.Wilt u water? Vervolgens mogen wij
kiezen of we plat water, bruisend water,
water met een smaakje, ijswater etc. willen………. Even een brood bij de super
kopen? Bij meer dan twintig soorten
brood, valt dat niet mee. En steeds weer
die keus, of het nu om levensonderhoud,
kleding, elektronica, studie of werk etc.

Hoe meer keuzes, hoe beter is vaak de
gedachte! Maar worden we onderhand
niet eens moe van al die keuzes? Enerzijds geeft het ons veel vrijheid, maar tegelijkertijd maakt het enorme aanbod
ons ook murw, waardoor we afdwalen
van de kern en onnodig veel kostbare tijd
verliezen.Want qua tijd hebben wij geen
keus, erger nog we hebben er zelfs een
chronisch gebrek aan. Mocht u binnenkort naar Kaap Verdië vertrekken, dan
zult u het zelf ervaren, daar hebben zij
nog zeeën van tijd! ■
Voor vragen of reacties naar aanleiding
van dit onderwerp kunt u een e-mail sturen aan info@finetuning.nl ter attentie
van Iris Brik.
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