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TILBURG/BREDA - Het leek zo’n mooie oplossing. De Tilburgse Anoushka N. (31) zou oma gaan 

verzorgen toen die na een val bijna niets meer zelf kon. En de familie was maar wat blij toen ze ook 

de boodschappen ging doen. Totdat oma maximaal rood bleek te staan. ,,Ze heeft over alles 

gelogen.” 
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Het is al weer 2,5 jaar geleden dat N. verkering had met de kleinzoon van ‘oma’ die in Hoogerheide 

woont. Inmiddels gaat het helemaal niet goed met N. die zich eigenlijk als verdachte had moeten 

melden bij de politierechter in Breda. Ze is er niet. Ze heeft in het ziekenhuis gelegen en herstelt 

verder op een adres in Tilburg. Ze heeft geen eigen woning. In april 2019 had de schoonfamilie nog 

niets in de gaten. N. zorgde voor de boodschappen van oma en nam daarvoor haar pinpas mee. Toen 

ze moest opbiechten dat ze geen eten meer kon betalen met de pas, moest ze wel opbiechten dat ze 

daarnaast forse bedragen cash had opgenomen. Om haar verslaving aan medicijnen te kunnen 

betalen, zo is inmiddels duidelijk. Het slachtoffer is een ander mens geworden, ze heeft medicijnen 

moeten nemen om te kunnen slapen. 

 

Officier van justitie 

,,Die pinpas heeft ze zelfs op de begrafenis van mijn vader meegenomen”, vertelt de dochter van 

oma in de rechtszaak. ,,Je hebt het niet in de gaten. Ik had dat niet gedacht van haar. Mijn zoon wist 

niets van dat alles.” Haar moeder heeft het er nog moeilijk mee dat ze is bedrogen, vult de officier 

van justitie de vrouw aan. ,,Het slachtoffer is een ander mens geworden, ze heeft medicijnen moeten 

nemen om te kunnen slapen.” 

 

Toch is het niet duidelijk hoeveel de vrouw precies heeft gestolen. De familie zegt dat het meer dan 

tienduizend euro moet zijn geweest, de officier komt met haar telling op ruim zevenduizend. De 

verdachte zelf heeft een bedrag van 900 euro opgebiecht, meer niet.  

 

Misbruik van kwetsbaar persoon 

De politierechter ziet in geval bewijs dat de pinpas van de vrouw is gebruikt om cash op te nemen dat 

de verdachte zelf heeft uitgegeven. ,,De verdachte zat in de financiële problemen, zit inmiddels in de 

schuldsanering en heeft een verslaving. Ze had daar hulp voor moeten zoeken. Het is extra kwalijk 

dat ze misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van een kwetsbaar iemand.” De rechter legt een 

taakstraf op van 100 uur.  Hoeveel geld er precies is buitgemaakt, dat is niet meer vast te stellen. De 

familie krijgt 1000 euro terug en 250 euro aan materiële schade.  
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BRON: 

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/anoushka-deed-de-boodschappen-wel-voor-oma-totdat-die-ineens-

maximaal-rood-bleek-te-staan~aff686f4/?referrer=android-

app%3A%2F%2Fcom.google.android.googlequicksearchbox%2F 
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