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BIJLAGE E 

DeDe vragen hieronder dienden als richtsnoer voor het vraaggesprek met kasmoni-
spelers.spelers. Het relatieve belang en de volgorde van de vragen werden mede bepaald 
doordoor de respons van de geïnterviewde. 

RICHTLIJNN BIJ HET INTERVIEW 

Persoonsgegevens s 
Naam m 
Geslacht t 
Leeftijd d 
Vooropleiding g 
Beroep p 
Hoogtee inkomen uit beroep 
Burgerlijkee staat 
Religie e 
Aantall  kinderen 
Beroepp partner 
Etniciteit t 

Voorgeschiedenis s 
Dee onderzochten wordt gevraagd over hun jeugd te vertellen: beroep, opleiding en sociale leven 
vann de ouders, woonbuurt, grootte van het gezin, thuissituatie, aard van de opvoeding, bezochte 
scholen,, omgang met (in)formeel sparen en krediet, loterij, omgang met kasmoni. 

Kasmoni i 
Hoee en wanneer kwam u voor het eerst in contact met kasmoni? 
Opp welke manier legde u daarvoor geld opzij? 
Hoee lang speelt u al in kasmoni? 
Bijj  welke en hoeveel kasmoni bent u nu betrokken (naar aantal deelnemers, duur cyclus, hoogte 
inleg,, hoogte kasrecht, andere voorwaarden)? 
Watt zijn voor u de belangrijkste redenen om voor kasmoni te kiezen? 
Welkee voor- of nadelen heeft kasmoni ten opzicht van sparen en lenen bij de bank? 
Bleeff  u doorspelen in kasmoni tijdens sterke koerswisselingen en waarom? 

Relaties s 
Hoee groot is de groep deelnemers?  v, 
Wiee is de kashouder en wie zijn de andere deelnemers (geslacht, leeftijd en etniciteit)? 
Watt is de aard van uw relatie met de andere deelnemers? 
Wanneerr ziet u elkaar in kasmoni-verband en daarbuiten? 
Onderneemtt u daarnaast andere activiteiten met elkaar? 
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Besteding g 
Hoeveell  geld legt u maandelijks apart in kasmoni? 
Waaraann heeft u kasgeld zoal uitgegeven? 
Watt gaat u nu met uw uitkering doen? 
Heeftt u in geval van nood wel eens een beroep gedaan op kasmoni? Hoe ging dat? 

Vertrouwen n 
Waaromm vertrouwt u de kashouder en de andere deelnemers (doorvragen naar criteria)? 

Fraude e 
Heeftt u persoonlijk te maken gehad met fraude bij kasmoni en hoe vaak? 
Kuntt u me heel precies vertellen wat er toen is gebeurd? 
Kentt u persoonlijk mensen die fraude in kasmoni heeft meegemaakt? 
Watt is er toen precies gebeurd? 
Welkee actie heeft u zelf ondernomen tegen de fraudeur? 
Hoee is het de kasmoni-dief verder vergaan? 

Gezinn (vragen te stellen afhankelijk van samenstelling huishouden, inwonende partner) 
Hoeveell  kinderen heeft u? 
Zorgenn u en uw partner samen voor de kinderen? 
Hoee zijn de huishoudelijke lasten verdeeld? 
Draagtt uw partner ook anderszins bij in de huishouding (goederen, natura)? 
Zett uw partner ook geld in kasmoni? Hoeveel en hoe weet u dat? 
Legtt hij in in dezelfde kasmoni als in die van u? Waarom wel/niet? 
Weett uw partner dat u in een kasmoni spaart? 
Hoee weet uw partner dat? 
Wetenn uw kinderen dat u kasmoni speelt? 
Hoee weten zij dat? 

Sociaall leven "* 
Bentt u (actief) in een loge, kerk of anderszins? Kunt u me daarover meer vertellen (gelet op 
activiteiten,, contributies, regelmaat, onderlinge relaties, sociale sfeer etc.)? 
Bentt u daarbinnen ook betrokken bij kasmoni? 
Hoee gaat dat precies in zijn werk? 

Economischee activiteiten//rtfssefo 
Heeftt u naast uw beroep andere activiteiten waarmee u geld verdient en waarom? 
Welkee activiteiten zijn dat? 
Mett wie onderneemt u deze hosseltf 
Hebbenn deze mensen ook te maken met de kasmoni waarin u speelt? 

Anderee (in)formele vormen van sparen en lenen 
Spaartt u nog op een andere manier? Bijvoorbeeld op een geheime bewaarplaats of bij familie, 
vriendenn of kennissen? 
Leentt u wel eens bij derden (familie, vrienden, geldschieters), wanneer en waarvoor? 
Hoee groot zijn de bedragen en welke afspraken maakt u over de terugbetaling? 
Watt gebeurt er als de lener zich niet aan de afspraken houdt? 
Kuntt u een voorval vertellen? 
Maaktt u gebruik van pandhuis, nearbanking, piramidespelen, loterijen en casino's? Leg uit! 
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Formeell sparen en lenen 
Heeftt u een spaarrekening? 
Hoee lang spaart u daar al op en waarvoor? 
Zijnn er andere instanties waar u spaart zoals begrafenisfondsen, kredietcoöperaties, spaarplannen 
viaa werkgever? 
Heeftt u een girorekening? 
Leentt u wel eens bij de bank, kredietcoöperaties etc? 
Hoee vaak en voor welke doeleinden? 
Welkee voor- en nadelen ervaart u bij sparen op en lenen van de bank? 
Bentt u bekend met de kasmoni van de Finabank en wat is uw ervaring? 

Verzekering g 
Tegenn welke risico's bent u (en uw gezin ) formeel verzekerd? 
Particulierr of via de overheid? 
Sindss wanneer bent u verzekerd? 
Bijj  welke problemen zijn deze voorzieningen voor u nuttig gebleken? 

Creoolsee omgang met geld 
Hoee gaan naar uw mening creolen om met geld? Motiveer! 
Vindtt u creolen over het algemeen spaarzaam? Motiveer! 
Watt betekent (financiële) zakelijkheid voor u? 
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