
Spaart u of wilt u maandelijks sparen 
voor uw (klein)kind?

Volgens Pascal Paepen is dit dé oplossing.

Wij zijn alvast overtuigd! U ook?

Wij ontvangen u met open armen!
Maak een afspraak:

KANTOOR WYSMANS
Kempenstraat 158
3590 DIEPENBEEK

011 32 37 47
info@wysmans.be
www.wysmans.be

“Weg met de
pamperrekening,

sponsor de 
teddyberenrekening!”

Bent u bezig met
de toekomst van
uw (klein)kind?



Een mens is nooit te oud om te leren. Dat is een waarheid 
als een koe. Ook ik leer nog iedere dag bij en ik hoop van u 
hetzelfde. Maar dat levenslange leerproces neemt niet weg 
dat je er soms spijt van kan hebben dat je iets nog niet wist. 
“Had ik dat geweten” is
een veel gehoorde klacht. Gaat het over financiële zaken, dan 
betalen we het gebrek aan kennis in cash. Leergeld, noemt 
men dat dan.
Overkomt het u ook wel eens? Heel straf, maar velen hebben 
zelfs niet eens het besef dat ze op financieel vlak een gigan-
tische vergissing begaan.

Neem nu de babyrekening. Men noemt dat ook wel eens een 
pamperrekening. Die rekening is weliswaar al een hele voor-
uitgang ten opzichte van vroeger. Toen wilden we geenszins 
met lege handen op kraambezoek of naar een babyborrel. 
Nu beseffen we gelukkig dat er helemaal niks mis is met een 
cadeau in cash. Ouders weten toch het best waaraan en wan-
neer ze het bedrag kunnen besteden? Maar dan begint het. 

Heel wat ouders willen dat het hun kind aan niks ontbreekt 
in het leven. En wat doen ze dan? Ze sparen systematisch 
iedere maand, in de mate van het mogelijke, wat op die re-
kening. Vaak staat die op naam van het kind. De grootouders 
storten er met Nieuwjaar en op verjaardagen ook al eens een 
centje op. Een mooie geste, dat wel. Maar het is fout! 

Waarom? Omdat geld op lange termijn nu eenmaal zo goed 
als waardeloos wordt. Die waardeverminderingen bedragen 
ongeveer 2 procent per jaar. Dat lijkt weinig, maar het wordt 
gigantisch als je het over een lange periode bekijkt. Wie bij-
voorbeeld 50 jaar geleden wat geld op zijn spaarrekening 
zette, heeft de reële waarde van dat geld vandaag, ondanks 
de rente, 80 procent zien dalen.
U schrikt? Goed zo.
U gelooft me niet? Check het dan eens bij iemand die u wel 
vertrouwt en die mijn stelling zal bevestigen. 

Wat is de oplossing? 
Beleggen!
Zeker omdat we 
over lange termijn 
spreken. Als u jaren-
lang iedere maand 
20 euro zou sparen 
voor uw kind en met 
Nieuwjaar en op 

verjaardagen nog wat 
meer, laat dan al dat geld toch niet waardeloos worden. 
Is beleggen niet riskant? Natuurlijk wel, maar net daarom is 
de opbrengst van een belegging op termijn veel hoger dan 
die van een spaarrekening.
En wat als de beurs gedurende een periode hard zakt? Ook 
dan is beleggen een goed alternatief. Wie maandelijks be-
legt, profiteert immers van (tijdelijke) koersdalingen op de 
beurs. Omdat je dan aan lagere koersen instapt.
Zo’n tijdelijke correctie waarbij de beurzen fors dalen noemt 
men wel eens een berenmarkt. Een teddyberenmarkt, zo je 
wil.

Maak gebruik van die opportuniteit en sponsor de ‘teddy-
berenbeleggingsrekening’ van uw (klein)kind. 
De pamperrekening heeft echt afgedaan!
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Weg met de
pamperrekening,
sponsor de teddyberen-
beleggingsrekening van
uw (klein)kind

Bron: Het Belang Van Limburg, 17 januari 2019


