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EX-CRIMINEEL ONTPOPT
ZICH TOT HULPVERLE NER

van gewetenloze crimineel tot
barmhartige schuldhulpverlener.
wilfred Kols van sociaal
incassobureau Faircasso laat
zinvuisten n¡eiÀe"r rpr.k.n,
maar predikt

vertrouwen.,,Als ik mun leven
om

k*

ñil,;"n

ruÅ j¡j Á.1ook.,,

moed en

'Niet onderuithalen
fnaar overeind helpen'
-,

Marcel Wijnstekers
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Alsde
brievenbus
uitpuilt van
de rekeningen,
dan weetie

algenoeg
Volgens de Nederlandse Vereniging
voor Volks_
krediet (NWK) hebben rn zo16
ruim g9.ooo men_
sen bij de schuldhulo"ertenin!
a-aÇi'ñiian
financiele problemen. De gemiddelde
schuld
,w_ege
was
4o.3oo euro, verdeeld

sers,

,"ffi

-Wilfred Kols
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week moesr
i*ã."
genaa_r van een kasr
van een huis ti"p
äiniaì
termijnbe!.atingen achter bi¡ rii,
"en
ã"ãrgi"ìär;
cier. Toen ik hem daarop aanspralç
prfî," t iìäir..,
zijn telefoon en maakte de
euro over."
""r'r;hiffigd.;.ä;

Schulden komen voor in alle geledingen
van de
maatschappij. Daar weet Kols
aùes u"n.-rrii is
nog niet helemaal schutde¡"ri¡

r.ff
crimineel beshan vol verstavlngen
"."
en 4,5 iaar de_

overvijftien,.t uld"i
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huisjes en in duistere buunen.
Toch zet hii niet al_
Ieen voet

ii, g""ãËi;;

t"r:ï;i:t::tîsn*g$f
als hij p_ortier wordt bii
¡roscn. Daar houdt hii zich

,l1"äÍ: jjffi îìî'.'ffi :#"ff l,'"xïïlîi,',,

,-tlne,

op y/eg naar de votgende debi_
dat hij veel met allee;rh;;J;
moeders te maken heen. z.
¡1a_"-ayro_,
-^]1uS
teur, vertelt
Kols
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het deurbeleid, maar ãok
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niet alteen Ëezie met
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yilt^',u1¡t<tqotsterug.,,rur""iJlìääËäIiä:."_

wanr: ,,Als die uitnuilt_van d","t".irl.ì,
¿""
yee¡ ie al genoeg." Eenlnaat voor de deur,
op de
derde verdieping, doet een
¿1"""*.ràË';å;å",
van. twee jonge kinderen
open. Kols arrrii Ë,

calne, xtc en heroïne."

Pistool

g..h::lj "M.vrouw, u t u"it
"ì",
uàirü"är".äår_
stand.bij uw
""n
energieleverancier.
Mag ik

men?"

Ëil;;;i"_

fe¡ryiil haar dochters met een clubje
vriendin_
nen luid¡uchtig het klein" t
uuiR.q:ã,ùi"i."r"n_
nen, geeft de vrouw toe a.t,"
rn""i,-.t
heeft. Bij etkaar voor rui-

zuchr,,Miin ex-vriend,

ulä
¿" rrã"ir* ii¡î rilia.n,
sã"ã"
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heeft op mi¡'n naam alr"ri"i r"ni"gu;;ää#",
vervolgens is hii'm sesmeerd
naï;¿;;;;ü;".
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. .Middels een

naar

biteurenbeheer van de energieleverancier het de_
wordt
een aßluiting voorkomen.
Tãuu", ,.À"Lãil rär,
een coltegaon op kantoor
di"
ùîüi å"i.r.
spraak maakt met de vrijwittigår,
"p,ii,
í""-vËràior,

schu ldhu lpmaatj e.

rairåss

financiëte hulpvérlener.

, getmaatje.
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De vrouw, die anoniem

baanin de zorg
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FAIRCASSO

Een vriendelUke benadering
wil blijveû vertelt

ambie"rr,ir""?j*

dat ze

äö"_

dlng van haar dochrers momenteel
t" ueel uãn-hau
vraag-t.Ze sraar er immers
alleen voor
met de russenkomsr van Faircasso_"oiiil"åíi*l
andere manier van incasseren
da" á* il ã"*îí¿
ben. Vorige week nog stonden
er twee kerels,
in hetpaþ voor de dãur.lndmi¿ere'nà;ìiîi.'strak
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als l( 1:l
nrer snel zou betalen. Dan
sla it ¿iit r. ñì'
gean we
11.,',*-

aan een oplossing werken.,,

nan_
ror zorgverzekeraar en van
energielevéian_
w"hk1-p, waar een Lr"¿i"tTååpr
u"t
::::::r-g:
ztet
er nler naar uit dat rte financiële
t uistråuaìrrg
snel verbererg beseft Kols.,,ñ;;;;;
hij op een manrer waartesen
ie seen
11liiKun_r
:Tre,
nee
zeggen. Dat wil _"urou* *uï
¿o,"n]rnr.,
volgoede moed is ze niet.,,Dat
wor¿, ¿"n-¿Ë"_
veelste poging."
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Alleen
egn

Kosten zijn er inderdaad in overvloed.
In totaal
wachten zr schuldeisers gezamenlijk
of
u.n t,¡r9en de z5.ooo
3o.ooó
ltaS
,-.^t
¿"
v-ro_u¡v_in.schuldeisersvanerenvanstudiefi
"n
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Faircasso int schulden voor
diverse opdrachtgevers met
een
vriendelijke benadering. Debiteuren
Kr¡gen een persoonlijke begelei_
grlq om schuldenvrijte worden én

te blûven.
Medeoprichter Jaime Jorba Bos,
afkomstig uit de traditionete ¡ricãssowereld, ziet met lede ogen
áan
dat incassobureaus en deurwaar_
.

ders grof geld verdienen aan de
schulden va'n anderen. l_let ant_
woord van de Rotterdamse onder_

nemer is een incassobureau
zon-

der winstoogmerk.
Een certificaat, keurmerk sociaal
verantwoord incasseren, aan
de
v.van! van zíjn kantoor
bekrachtigt

de visíe van Faircasso: ,Niet
ondãr_
uit halen, maar overeind helpen,.
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Ongenoegen
Nadat er met petplan eenòetalingsregeling
is afge_
sproken, belt Koli een collega
op kantoor bii Fair_
:a:so-gm wederom een aßpiaaÊ t"rnrtln
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Schuldhulpmaa{e. Eenmal
in ae
naar het laarste debiteu¡enu"r""t
Rotrerdem-Zuid, uit hi¡ zrrn ongenoegen:,,Deze
mensen kunnen hun eisen rr"r"""L.i;--oi--'::1 .
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hond. Die moeder uit Zwijndrecht begriipr renminste dat ze geholpen moet worden. De dame
van net moet vermoedelijk nog hard vallen voordat
ze tot het besefkomt dat haar leven echt anders
moet." Even is het stil, dan zegt hij hoopvol,,Weet
je, als ik mijn leven kan omgooien, kan zij het ook."
Watheet. Na eengewelddadig levenvol overvallen, dießtal, heling, inbraken en oplichting, is Kols
inmiddels voorganger in de Victory Outreach kerk.
Tijdens zijn gevangenisstrafvan 4,5 jaar put hij
kracht uit de biografie van Nicky Cruzlkzalnooit
meer huilm, het verhaal van een bendeleider uit
New-York die zich bekeert tot het christendom en
evangelist wordt. Geïnspireerd door dat levensverhaal, loopt er eind zoo6 een compleet ander mens
uit de gevangenis. Een gelovig man, die zich na een
hersteltraject ontpopt tot de lieftlevolle persoon
die hii nu is: pastoor en evangelisq sociaal incasseerder, echtgenoot en vader van twee kinderen.
Bijna bchuldenvrij bovendien.
Dat geldt niet voor een gezin dat woont in een
portiekwoning aan de Oranjeboomstraat. De
vrouw des huizes schrikt zich een hoedje als Kols
aanbelt en haar via de intercom attendeert op een
betalingsachterstand bij haar energieleverancier.

,

,,Dat kan niet",zegtze, eenmaal aan de voordeur
gekomen.,,Onze rekeningen worden betaald door
onze bewindvoerder."
Bekomen van de schrik nodigt ze op een gegeven

AWilfred Kols op weg
naar een vrouw die
diep in de schulden
zit. Na enige aarzeling
wordt hij binnengelaten, waarna de sociaal
incasseerder overlegt
over haar financiële
problemen. Na enkele

telefoontjes met
schuldeisers neemt hij
afscheid, op weg naar
een volgend gezin in
nood (vlnr).
ÊOTO'SJAN DE GROEN

moment Kols toch uit om binnen te komen. Op tafel ligt weliswaar een flinke stapel ongeopende rekeningen, maar die worden nog opgehaald door de
financieel gezaghebber - een bekende van de familie.,,Wij krijgen elke maand een vast bedrag om
van te leven",zegtze.,,De schulden, nog 4o.ooo
euro, worden nu netjes afbetaald."
In de ene hoek van de woonkamer speelt een
meisje van 7 jaar zoet met haar pasgeboren broertje. In de andere hoek staat een kappersstoel met
allerlei professionele accessoires, waaronder een
droogkap. ,,Alleen voor eigen gebruik hoor", benadrukt de moeder van drie kinderen, terwijl Kols
telefonisch contact opneemt met de bewindvoerder van het gezin. Als die belooft dat hii de rekeningen snel betaalt, is Kols overtuigd en neemt hii
aßcheid van de vrouw. Haar dochtertje krijgt een
boks.
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Þie damê nroot Yërmoodoliik
nog hård vallen voÕrdåt äG tot
het bo*ef komt dat haar lsvan
echt anders mo€t
-Wilfred Kols

WILFRED KOLS

Leven van crimineel
neemt andere wending
Wilfred Kols (O5-O8-197O), kind van Molukse
ouders, groeit op in de barakken van Kamp
Vught. Zijn vader, een voormalig KNIL-otficier,
woont sinds de onafhankelijkheid van lndonesië in 1951 met zijn vrouw in Nederland omdat
zijn veilighèid op de Molukken niet kan worden
gewaarborgd. Gefrustreerd door het verleden,
corrigeert hij Wilfred en zijn zussen met de bezemsteel of een knuppel. Als tiener heeft Wilfred al een wapen gp zak en komt, via een
baan als portier in een bardancing in DenBosch, in de criminaliteit terecht. Een leven vol
verslaving en misdaad volgt, tot hij in de gevangenis belandt en moet brommen tot 2006.
Eenmaal op vriie voeten en ingegeven door
het geloof in God, neemt het leven van de
eens zo gewelddadige crimineel een nieuwe
wending. Hij schopt het tot pastoor in de Victory Outreach kerk, waar hij Jaime Jorba Bos
tegen het lijf loopt. Die biedt hem een baan
aan als sociaal incasseerder bij Faircasso.

