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<p><em><strong>1. Neem� de tijd om haar in alle opzichten te leren kennen en verdiep je in
haar cultuur.<br /></strong></em></p>  <p><em><strong>Toelichting: ga er eventueel zelf
heen en/of laat haar eenmaal ( 3 maanden met toeristenvisum) of meerdere malen hier komen (
na 3 maanden wachttijd). Als je naar haar land gaat en het is je eerste/tweede ontmoeting doe
dat dan met z�n twee� en niet haar hele familie erbij.</strong></em></p> 
<p><em><strong><br />2. Realiseer je dat je voor grote kosten komt te staan, dat stopt niet bij
een ticket.<br />Toelichting: Ga� bij jezelf na of je echt wel die buitenlandse vrouw wil hebben
en dat je dit wel wil en kan: vele papieren met hoge kosten,lange periodes van wachten op
papieren.<br /><br /></strong></em></p>  <p><em><strong>3. Zoek uit of je vriendin echt
geen kinderen heeft of niet nog meer kinderen heeft.</strong></em></p> 
<p><em><strong>Toelichting: Laat je niet verrassen want het komt zeker voor dat er toch een
kind of meer kinderen bij die vrouw horen.</strong></em></p>  <p><em><strong><br />4.
Maak haar� duidelijk dat je financieel alleen voor haar wil en kunt zorgen.<br />Toelichting:
Soms heeft een buitenlandse vrouw een financiele onderhoudsplicht voor haar ouders/kinderen.
Dat je dus niet straks niet alleen voor haar maar ook voor haar familie betaalt. Zoek uit wat voor
werk zij doet en haar opleidingen en vraag haar of ze ook in Nederland wil werken.<br /><br
/>5. Doe niet ( te) royaal met je geld, want ze� denkt al snel dat je bijna miljonair bent.<br
/>Toelichting: De meeste Nederlandse mannen moeten hun geld nog echt verdienen,vrijwel
niemand in Nederland heeft huispersoneel en een� zwembad bij huis komt ook erg weinig
voor. In vele armere landen zien je jou als een rijke Amerikaan ,ze zijn slimmer dan je denkt en
in menig land is veel corruptie.<br /><br />6. Zoek uit wat haar motieven zijn en je kunt vragen
naar haar bijdrage in de kosten van en paspoort, haar visum en de ticket(s).<br />Toelichting:
Hieruit kan blijken hoe graag zij met jou wil kennismaken en wil komen in Nederland.<br /><br
/>7. Ga nooit af op de korte en soms onjuiste informatie van een relatiebureau of van een
datingsite.<br />Toelichting: alle dames in het buitenland zijn bijv. orthodox,hebben allemaal
een HBO-opleiding of zijn moslim, maar in de praktijk ligt het vaak anders.<br /><br />8. Als je
eerste indruk van haar en haar situatie goed is, laat je vriendin dan in elk geval z.s.m. een
paspoort maken.<br />Toelichting: De aanmaak van een paspoort vraagt weinig kosten voor
jou/haar en is vrij snel: meestal 2-3 maanden. Laat haar kopie� naar jou versturen zodat je de
goede gegevens van haar hebt.<br /><br />9. Ga na of je vriendin en haar kind(eren) gezond
zijn.<br />Toelichting: Denk hierbij aan ( de nasleep van) een tropische ziekte of sexuele ziekte.
( SOA)<br /><br />10. Trouw nooit in gemeenschap van goederen ( a.g.v.g.) .<br />Toelichting:
Bedenk dat huwelijkse voorwaarden in het buitenland� nauwelijks bestaan, in een enkel
Europees land zijn er wel wat mogelijkheden over voorwaarden.</strong></em></p>  
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