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Nalatenschap

De voordelen van het opstellen
van een testament.

“30.000 mensen leven nog omdat MAF op tijd
medicijnen invloog om de epidemie te bestrijden.”
Jill Seaman, arts in Zuid-Soedan

DE VOORDELEN VAN HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT
U móet niets, maar een testament opstellen heeft veel voordelen. Al was het alleen maar
om nabestaanden te ontzorgen tijdens de moeilijke periode na het overlijden van een dierbare.
Een testament voorkomt onduidelijkheid en pijnlijke situaties.
Standaard erfrecht
Als u niets regelt, bepaalt de wet wat er
gebeurt met uw nalatenschap.
Uw partner
Standaard erfrecht geldt alleen voor gehuwden. Samenwonenden moet hun wensen ten
aanzien van hun partner zelf vastleggen in
een testament.
Kinderen
Voor minderjarige kinderen kunt u zelf de
voogdij regelen. En uw wensen afstemmen op
eerdere/nieuwe relaties en eventuele (stief)
kinderen.
Uitsluitingsclausule
Is uw kind gehuwd vóór 2018? Dan voorkomt
u hiermee dat een ex van uw kind aanspraak
kan maken op een deel van de erfenis.
Renteclausule
Meestal wordt het erfdeel van kinderen pas uitgekeerd wanneer ook de langstlevende partner
is overleden. De renteclausule voegt op papier
rente toe aan het erfdeel. Over dat deel hoeft
geen erfbelasting te worden betaald.

AWBZ-clausule
Daarmee legt u vast dat erfdelen van de
kinderen opeisbaar zijn bij opname van uw
partner in een zorg- of verpleeginstelling. Die
erfdelen worden afgetrokken van het bezit,
wat flink kan schelen in de eigen bijdrage van
uw partner aan de zorginstelling.
Executeur
In uw testament kunt u een executeur aanwijzen voor het afhandelen van uw nalatenschap. Die persoon kunt u bevoegdheden
geven zonder dat erfgenamen kunnen dwarsliggen bij het uitvoeren van de nalatenschap.

Gelooft u ook dat alle
mensen bereikt moeten worden
met Gods liefde?

U kunt nu iets doen door MAF iets
na te laten
• MAF vliegt al 75 jaar naar de uitersten der aarde.
• Zo verbinden wij hulpverleners en zendelingen
met mensen in nood.
• Met uw toegift (legaat of erfdeel) kunnen we
levensreddende vluchten uitvoeren!

Andere begunstigden
In een testament kunt u bloedverwanten
onterven, of juist een niet-gezinslid of instelling iets nalaten.
Ook wanneer u een goed doel als begunstigde wilt aanmerken, kunt u dat regelen in uw
testament.
Laat u informeren door een notaris over
mogelijkheden en bespreek daar uw vragen
en wensen.

Jan Zwart was Nederlands eerste MAF-piloot.
Nu hij met pensioen is zet hij zich op een andere
manier in voor MAF en heeft hij zich verdiept in de
aspecten van nalaten aan een goed doel, zodat hij
hierover advies kan geven. Graag komt hij ook bij
u langs om te praten over nalaten, waarbij u alle
gelegenheid heeft om eens rustig vragen te stellen.
Neem gerust contact op! Dit kan via j.zwart@maf.nl
of 055-7410017.

Contactpersoon
Jan Zwart
j.zwart@maf.nl

MAF Nederland
Postbus 7
7390 AA Twello
055 – 741 0017

info@maf.nl
IBAN: NL40 ABNA 0558 3458 08
Sector: Christelijk, Zending en
Ontwikkelingshulp

www.maf.nl/toegift

Christenen dienen met het evangelie van
Jezus om houvast te vinden in geloof, stimuleren
om actief bij te dragen aan gezin, kerk en
samenleving. Verlangend naar meer eenheid
onder christenen in Nederland.

‘En toen Hij de melaatse zag
werd Hij met ontferming bewogen’
Naar Marcus 1:41-42
Zoals Jezus die werd geraakt door de melaatsen
van Zijn tijd, hen de hand reikte en genas,
zo willen wij, met liefde en professionaliteit,
omzien naar de leprapatiënten van onze tijd.

Beschadigde handen die niet meer
kunnen strelen. Dát is lepra.
Terwijl u dit leest krijgt iemand de diagnose ‘lepra’.
Elke twee minuten opnieuw.
Een genadeloze ziekte, die mensen hun vreugde
afpakt, hun leven vernielt. Onnodig, want lepra is
goed te genezen.
Het is tijd dat lepra geschiedenis wordt.
Onze aanpak om lepra voorgoed te verslaan:
lepra vroegtijdig opsporen, leprapatiënten snel
behandelen, en zo handicaps voorkomen en de
verspreiding stoppen. Uw hulp is daarbij hard
nodig, nu én in de toekomst.
Wilt u Leprazending opnemen in uw testament?
U geeft leprapatiënten een waardig leven en u
helpt lepra een ziekte van het verleden te maken.
Ook als u er niet meer bent.

Contactpersoon
Alex Visscher
alex@leprazending.nl

Leprazending Nederland
Postbus 902
7301 BD Apeldoorn
055-7600500

“Ik vind het zo fijn dat Groot Nieuws Radio er
is. Laatst werd ik plotseling opgenomen in het
ziekenhuis. ‘s Nachts kon ik niet slapen en ging
toen Groot Nieuws Radio luisteren. Zo fijn en
soms lijkt het net alsof je dat specifieke nummer
moest horen. De zender is een zegen voor velen.”

Erfenisdossier
Voor mensen die hun nalatenschap zorgvuldig
willen regelen hebben wij een Erfenis-dossier
ontwikkeld. Het Erfenisdossier is een persoonlijk boekje dat u voor uzelf en uw naasten kunt
invullen. Het helpt om de wensen rond het
testament te formuleren voor de notaris en
de eventuele executeur. U kunt het dossier
gratis aanvragen via info@leprazending.nl of
055 -7600 500. Dit nummer kunt u ook bellen
voor meer informatie of een persoonlijk gesprek!

Geloof speelt een belangrijke rol in uw leven.
Met uw nalatenschap draagt u bij aan het blijven
doorgeven van het evangelie door Groot Nieuws
Radio in Nederland. Zo kunt u tot zegen zijn
voor ouders, kinderen en jongeren die via Groot
Nieuws Radio steun aan het evangelie mogen
ervaren.

Mooie kerk- en koormuziek in ’t Heerlijk Loflied
en bemoedigingen in programma’s als Wens of
Blessings. Dagelijks brengt Groot Nieuws Radio
het evangelie via de radio in huis, op de werkvloer of onderweg. Een vertrouwd christelijk
geluid op de plaats waar iemand luistert.

Wij denken graag met u mee over welke manier
van nalaten het beste bij u past. Annemieke
Timmerman is voor een persoonlijk gesprek te
bereiken via tel. 088 0275 626.

Neem gerust contact op met
Annemieke Timmerman via
annemieke@grootnieuwsradio.nl

Groot Nieuws Radio

info@leprazending.nl
IBAN: NL49 INGB 0000 889 889
Sector: Internationale Hulp

Zandstraat 36
3901 CM Veenendaal
0909 123 1008

www.leprazending.nl

info@grootnieuwsradio.nl
IBAN: NL29 RABO 0319 001 008
Sector: Religieus, Christelijk

www.grootnieuwsradio.nl

Red een Kind is een christelijke, internationale
ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in
Nederland. Red een Kind geeft toekomst
aan kinderen in armoede, hun familie en
hun hele omgeving.

Mercy Ships maakt levensveranderende operaties
en medische trainingen mogelijk voor de allerarmsten in Afrika. De vrijwilligers aan boord
maken dit bijzondere werk mogelijk, omdat ze
geloven dat voor God ieder mens kostbaar is.

Een kind in armoede
als erfgenaam, is dat
geen mooie gedachte?
‘Ik wil graag dat mijn geld daar terechtkomt waar
het écht een verschil maakt’. Het is een veelgehoorde wens van mensen die iets kunnen
nalaten aan een goed doel. Door Red een Kind
op te nemen in uw testament, geeft u kinderen
die opgroeien in armoede betere kansen. U
maakt een kind in armoede als het ware tot uw
erfgenaam. Dat verschil werkt een leven lang door.

Geef zorg door

laat hoop na
Een baby met een gespleten lip die niet geopereerd kan worden omdat er geen arts is. Een
vader die blind wordt door staar, geen operatie
kan betalen en daardoor niet meer voor zijn familie kan zorgen.
In Afrika lijden duizenden mensen aan ernstige
aandoeningen omdat medische zorg niet beschikbaar is. Mercy Ships biedt met 2 ziekenhuisschepen

gratis chirurgische zorg aan de allerarmsten en
kwetsbaren van deze wereld. We trainen ook lokale
gezondheidswerkers zodat de medische zorg in
Afrika structureel verbetert. Ook u kunt hier aan
bijdragen in uw nalatenschap. Zo geeft u zorg door,
en laat u hoop na.

Contactpersoon
Richard van Willigen
richard.vanwilligen@mercyships.nl

Ons doel is dat kinderen sterk en zelfredzaam
worden. En dat ouders in staat zijn zélf goed voor
hun kinderen te zorgen. We hebben projecten in
India en in verschillende landen in Afrika.

Red een Kind heeft een ANBI-status en hoeft
voor erfstellingen en legaten dus geen erfbelasting (successierecht) te betalen. Wilt
u graag eens persoonlijk verder praten?
Neem gerust contact op met Lammertina Klein
Obbink. Zij neemt graag de tijd voor uw vragen.

Neemt u gerust contact op met
Lammertina Klein Obbink
lammertina.kleinobbink@redeenkind.nl

Red een Kind

Mercy Ships
Ridderkerkstraat 20
3076 JW Rotterdam
06 53 98 96 04

Red een Kind is een christelijke ontwikkelingsorganisatie. Het raakt ons dat zoveel kinderen te
lijden hebben onder armoede en geen eerlijke
kans hebben op een goede toekomst. Daar
brengen we verandering in op de plekken waar
we werken. Want elk kind is een geschenk van
God en verdient het om gezond, veilig en kansrijk op te groeien.

info@mercyships.nl
IBAN: NL40 RABO 0356 3121 51
Sector: Gezondheid, Zending,
Onwikkelingshulp

Postbus 40169
8004 DD Zwolle
038 460 46 48

www.mercyships.nl

info@redeenkind.nl
IBAN: NL77 ABNA 03 77 33 28 60
Sector: Armoedebestrijding, Kinderrechten,
Religieus, Ontwikkelingshulp en Noodhulp

www.redeenkind.nl

Stichting HOE wil christelijke gemeenten in
Oost-Europa helpen de opdracht van Jezus
Christus om om te zien naar de naasten in
diaconaat en gemeenteopbouw inhoud te geven.
We geloven dat God ons in wil zetten om samen met mensen in Oost-Europa te werken aan
het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk.

Zie mij.
Nu én later.

in samenwerking met plaatselijke gemeenten,
kerken en christelijke organisaties die deze gemeenten steunen.

Maak ook na uw leven verschil
voor kinderen met een handicap
in Afrika en Azië.
“Mijn vader, ds. Voordijk, had lang van tevoren nagedacht over zijn nalatenschap.
HIj heeft bewust een beperkt aantal goede
doelen opgenomen die hem echt na aan
het hart lagen, zoals SeeYou.
Opkomen voor de meest kwetsbaren, dat
vond hij belangrijk. Ik ben er trots op dat
hij zo, ook na zijn overlijden, iets kan betekenen voor mensen met een handicap in
de armste gebieden.”
Hans Voordijk,
Hengelo

SeeYou zet mensen met een (visuele) handicap
in ontwikkelingslanden midden in de samenleving, door hen te zien en toegang te geven
tot medische zorg, onderwijs en werk.

Uw nalatenschap kan letterlijk de toekomst
betekenen van vele gezinnen in Afrika en Azië.
Ik vertel u er graag meer over in een persoonlijk
gesprek. Samen kunnen we ervoor zorgen dat
kinderen met een beperking gezien worden én
mee kunnen doen in de maatschappij.
Bekijk onze video op seeyoufoundation.nl/nalaten

Contactpersoon
Annemieke van den Berg
a.vandenberg@seeyoufoundation.nl

Stichting SeeYou
Postbus 672
3900 AR Veenendaal
0318 586 358

Stichting HOE richt zich op de volgende doelgroepen: kinderen en jongeren, ouderen, meest
kwetsbaren, Roma en leidinggevenden in kerkelijke gemeenten. We hebben deze groepen ondergebracht in vier programma’s: (1) Hoop voor
kwetsbaren, (2) Hart voor Roma, (3) Toekomst
voor kind en jongeren en (4) Geloofsopbouw.
HOE wil dienen vanuit zorg, betrokkenheid,
liefde en afhankelijkheid van God. We nemen
verantwoordelijkheid in het versterken van de
Nederlandse gemeenten in het kader van wederkerigheid. Alhoewel we als vrijwilligers onze
taak op ons nemen, streven we naar professionaliteit. We beseffen dat we moeten samenwerken om onze opdracht uit te voeren. We
willen in een veranderende omgeving, zowel in
Oost-Europa als in Nederland, onze rol vervullen,

Stichting HOE ontvangt jaarlijks inkomsten
uit legaten en nalatenschappen, die in grote
erkentelijkheid tegenover de legataris (gever)
en dankbaarheid voor de ondersteuning van het
werk van de stichting worden aanvaard. Bij testament kan door u bepaald worden dat een of
meer personen en/of instellingen een bedrag,
een voorwerp of registergoed zullen krijgen uit
de nalatenschap.

Contactpersoon
Allard Selles
aselles@stichtinghoe.nl

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa)
info@seeyoufoundation.nl
IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31
Sector: Ontwikkelingshulp

Postbus 455
3770 AL Barneveld
034 242 05 54

www.seeyoufoundation.nl

info@stichtinghoe.nl
IBAN: NL84 INGB 0000 008 887
Sector: Kinderen, Ontwikkelingshulp,
Internationale hulp

www.stichtinghoe.nl

Hoewel ik jullie niet ontmoet heb,
ben ik nu niet meer zo alleen.
Ik ben in Jezus gaan geloven en
lees nu ook in de Bijbel. Hij heeft
jullie gebruikt om met mij te praten.
Door Hem voel ik me weer
waardevol en geliefd.

De wereld bereiken met het Evangelie van
Jezus Christus via media zoals radio, internet,
apps en audiospelers, zodat levens blijvend
veranderd worden. In gesloten landen en
voor onbereikte volken. TWR ondersteunt
hierbij de kerken bij het uitvoeren van de
zendingsopdracht zoals de Heere Jezus die
gaf in Mattheüs 28: 19.

Een jonge vrouw uit Turkije deelde haar persoonlijke verhaal met TWR. Ze is een van de
vele eenzame jongeren in het land. En hoewel
het er streng verboden is om te evangeliseren
onder minderjarigen, zendt TWR er toch christelijke programma’s uit om jonge mensen te laten
weten dat Jezus Christus hun echte hoop kan
geven.
De missie van TWR is om het Evangelie overal
in de wereld te laten horen. Lokale christenen
werken mee om programma’s te maken in hun
eigen taal. Die worden uitgezonden via radio,
maar ook via internet of andere audiospelers,
zodat TWR de mensen ‘ontmoet’ op de plek waar
ze gewend zijn om te luisteren.
Wilt u een deel van uw nalatenschap gebruiken
om het Evangelie aan de volgende generatie
door te geven? Neemt u voor meer informatie of
een vrijblijvend gesprek contact op met TWR.

Contactpersoon
Sibold Buiten
siboldbuiten@twr.nl

TWR Nederland & België
Postbus 371
3770 AJ Barneveld
0342 478 432

Voor een betere wereld
Wilde Ganzen steunt kleine projecten, opgezet
door aanpakkers: mensen die in hun eigen
buurt een probleem zien en concreet aan de
slag gaan. Door training en coaching helpen
we ze om minder afhankelijk te worden van
buitenlandse hulp.
Dankzij u komen dromen uit
Met een nalatenschap aan Wilde Ganzen komen
dromen van mensen in ontwikkelingslanden uit.
Er worden scholen van gebouwd, klinieken opgezet en waterpompen aangelegd. U kunt zelf
aangeven wat voor soort duurzame projecten
voor u belangrijk zijn en welke regio u wilt steunen. Vindt u bijvoorbeeld de zelfredzaamheid
van vrouwen belangrijk? Dan zorgen wij dat uw
nalatenschap daar aan ten goede komt.
Uw wens staat voorop
Persoonlijke wensen staan bij Wilde Ganzen altijd centraal. Emmy Janssen komt graag met u in
contact om geheel vrijblijvend de mogelijkheden
te bespreken. Mocht u dat willen, dan kunnen
wij ook als executeur al uw praktische, administratieve en financiële zaken afwikkelen na uw
overlijden.
Met uw nalatenschap blijft u licht verspreiden
en geven we mensen hoop op een betere toekomst. Zo maken we samen een levensveranderend verschil in de levens van mensen die in
armoede leven.

Meer weten?
www.wildeganzen.nl/help-mee/nalaten

Neem vrijblijvend contact op met
Emmy Janssen: emmy@wildeganzen.nl
of bel 033 – 204 55 22

Wilde Ganzen

info@twr.nl
IBAN: NL75 INGB 0000 7723 42
Sector: Religieus / Christelijk

Piet Mondriaanlaan 14
3812 GV Amersfoort
033 - 204 55 55

www.twr.nl

info@wildeganzen.nl
IBAN: NL53 INGB 0000 0400 00
Sector: Educatie, Gezondheid, Leefomgeving
Kinderen, Welzijn, Ontwikkelingshulp

www.wildeganzen.nl

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief
aan blijvende verandering voor mensen in
armoede. Wij verbinden mensen, organisaties,
bedrijven en lokale partners uit alle sectoren.
Zo werken we aan een menswaardig bestaan
voor iedereen, en scheppen we samen hoop en
nieuwe kansen om armoede te overstijgen.

‘Alle klassen in het project laten
goede prestaties zien’

‘Ik voel me veilig in mijn nieuwe huis
en ben gelukkig’
Goma Devi uit Nepal verloor bij een aardbeving
haar huis. Haar leven stortte in. Samen met een
lokale partner voerde Woord en Daad een wederopbouwprogramma uit. Nu woont Goma in
een nieuw gebouwde woning en heeft ze weer
een plaats om haar thuis te noemen.

Schooldirecteur Raoufou Isdine Radji uit Sinendé,
Noord-Benin ziet een enorme verbetering in onderwijsresultaten. Een kind als Nabiou (13) uit
het door armoede getekende Sinendé werkt niet
langer de hele dag op het land, maar gaat weer
naar school. Én hij haalde zelfs zijn eindexamen.
Wat een zegen!

Voor kinderen. Voor verandering. Voor leven.
World Vision werkt aan gezondheid, goed onderwijs,
een veilige leefomgeving en een liefdevolle basis.
We pakken oorzaken van armoede en onrecht
aan. Samen met de familie en omgeving werken
we aan vooruitgang die ook doorgaat als wij
weer afscheid nemen.
Blijf investeren in de toekomst van kinderen!
Met uw nalatenschap kunt u de toekomst van
generaties kwetsbare kinderen ook ná uw leven
een positieve wending geven.
Leonardo (El Salvador): “Ik groeide op met veel
tegenslag: armoede, rampspoed en de handicap
van mijn vader. Ik voelde me machteloos. Soms
deelden we met z’n allen een paar tortilla’s en
wat zout”.

‘Dus toen ik van World Vision een
kans kreeg, greep ik die met beide
handen aan’.

Ook u kunt van betekenis zijn
Via een erfstelling of legaat kunt u van betekenis zijn in het leven van mensen zoals Goma of Nabiou
én hun families. Heel kostbaar! We informeren u graag over hoe u Woord en Daad kunt opnemen in
uw testament en over mogelijke bestemmingen voor uw nalatenschap. Wilt u hierover doorpraten of
wenst u aanvullende informatie te ontvangen? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met mij op:
Gerwin van Muijlwijk
Relatiebeheerder Particulieren
g.vanmuijlwijk@woordendaad.nl of 0183 611 800.

Leonardo realiseert nu de verandering waar
hij als kind van droomde. Hij is gemeenschapsleider én rolmodel. Als manager van het lokale
stadswaterbedrijf zorgt hij voor schoon water in
zijn gemeenschap. En zijn invloed zet hij in als
spreekbuis voor de rechten een nieuwe generatie
kinderen.

Stichting Woord en Daad

World Vision

Postbus 560
4200 AN Gorinchem
0183 611 800

Utrechtseweg 12
3811 NB Amersfoort
033 46 43 444

info@woordendaad.nl
IBAN: NL64 RABO 0385 4870 88
Sector: Christelijk, Gezondheid, Educatie
Kinderen, Ontwikkelingshulp

www.woordendaad.nl

Het is onze missie om de meest kwetsbare
kinderen op deze wereld, van alle achtergronden
en op de gevaarlijkste plekken, in staat te
stellen uit armoede op te staan en de vreugde
van een veranderd leven te ervaren.
Dit doen we met hart en ziel omdat we
geïnspireerd zijn door Jezus.

Geef uw visie voor kinderen vorm via een
nalatenschap
Opkomen voor hen die weerloos zijn en hen een
hoopvolle toekomst geven is een geweldige
nalatenschap! Samen maken we kinderen los uit
situaties van onrecht en armoede en geven we
hen nieuwe hoop en toekomst. In overleg kunt
u uw bijdrage gericht bestemmen. We luisteren
naar wat bij ú past en zoeken een mooie match.

Neem gerust contact met mij op:
Jacqueline Niezink, 033-4643191,
jacqueline_niezink@worldvision.nl

info@worldvision.nl
IBAN: NL54 ABNA 0412 0072 82
Sector: Kinderen, Ontwikkelingshulp,
Internationale Hulp, Religieus/Christelijk

www.worldvision.nl

WE ZIJN ER.
ZOA helpt kwetsbare mensen op de vlucht, die
alles moesten achterlaten door een oorlog of
een ramp. Van noodhulp tot wederopbouw.
We blijven hen trouw, totdat ze zelf weer een
bestaan kunnen opbouwen.

Zending over Grenzen helpt kansarme mensen
in Oost-Europa om te overleven én een beter
bestaan op te bouwen. De hulp die we bieden
is praktisch én persoonlijk. We delen bijvoorbeeld kleding en voedsel uit, maar bieden ook
(vak)opleidingen aan. Lokale medewerkers en
vrijwilligers geven bovendien sociaal-emotionele
begeleiding en delen het Evangelie.

Zoals Melishew (32) en haar kinderen in Ethiopië.
“We hoorden ineens geweerschoten. Sommigen
werden vermoord, anderen werd in een truck
meegenomen. Het was verschrikkelijk.” Nu zitten
Melishew en haar kinderen in een vluchtelingenkamp.

Met uw nalatenschap kunnen wij meer kinderen
zoals van de familie Basescu op weg helpen naar
een zelfstandig bestaan.

“Het studiebeursprogramma is
een enorme zegen voor ons!”
Voor ouders die in armoede leven is het vaak
een onmogelijk vraagstuk hoe ze hun kinderen
naar school kunnen laten gaan. Romel en Mirela
Basescu (Roemenië) vinden onderwijs erg belangrijk voor de toekomst van hun kinderen. “Op een
dag krabbelde ik in een schriftje alle kosten die
onze kinderen moesten maken om naar school te
gaan en te studeren. Ik begon te huilen. Mijn man
verdient nauwelijks genoeg om rond te komen.
Hoe moesten we dit doen?”, herinnert Mirela zich.
“Zending over Grenzen bood de mogelijkheid
om onze kinderen te helpen via het studiebeursprogramma. Het was een enorme opluchting voor
ons en tegelijk een grote zegen!” Een van de
kinderen is inmiddels afgestudeerd als fysiotherapeut. De andere kinderen studeren nog.

Ook na uw leven kunt u
écht hoop bieden!

Nalaten voor de toekomst
Wilt u weten over hoe ú kunt helpen met uw
legaat of deel van de erfenis? Bel dan met Ina
Ekkelenkamp (036 – 536 36 15) voor de gratis
brochure of een vrijblijvende afspraak met directeur en nalatenschapscoach Peter van der Bijl.

ZOA helpt vluchtelingen in hun eigen regio met
noodhulp. Denk aan schoon drinkwater en voedsel. We helpen ook bij het opbouwen van een
nieuw bestaan, bijvoorbeeld met onderwijs, trainingen en landbouwmiddelen. Zo bieden wij, het
liefst samen met u, hoop en perspectief!
Van de ene op de andere dag sta je met lege
handen, ben je alles kwijt. Door geweld,
bommen, een natuurramp. Angst en verdriet
overheersen. Je wilt je gezin beschermen en
je doet wat je kan, maar je staat machteloos.
Je slaat op de vlucht, je hebt honger...

Directeur
Peter van der Bijl
info@zendingovergrenzen.nl

Circa 83 miljoen mensen in deze wereld zijn
op de vlucht. Een getal om van te duizelen. Ze
moeten vaak alles achterlaten.

Zending over Grenzen

ZOA

Postbus 1222
1300 BE Almere
036 536 36 15

Postbus 4130
7320 AC Apeldoorn
055 366 33 39

info@zendingovergrenzen.nl
IBAN: NL13 INGB 0658 4011 57
Sector: Ontwikkelingshulp, Internationale hulp
Religieus / Christelijk
www.zendingovergrenzen.nl

Door ZOA op te nemen in uw testament, kunt
u ook na uw leven écht hoop blijven bieden.
We denken graag met u mee! Belt u ons gerust
voor een afspraak of bestel onze brochure over
Nalaten.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Yolenta Pater of Monique Boom
y.pater@zoa.ngo / m.boom@zoa.ngo
06 558 307 18 / 06 380 080 94

info@zoa.ngo
IBAN: NL02 RABO 0387 5120 12
Sector: Noodhulp,
Internationale hulp

www.zoa.nl

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over nalatenschappen en de goede
doelen in deze gids op www.gidsnalatenschap.nl

Voor kinderen. Voor verandering. Voor leven.

Wat wilt u doorgeven?
De Schepping en de samenleving zijn niet van onszelf, we hebben die in bruikleen. We
hebben samen en persoonlijk de opdracht die zo goed mogelijk door te geven aan volgende
generaties. Goede doelen vervullen daarin een bijzondere rol: namens ons zorgen zij voor
mensen, dieren, natuur waar dat nodig is.
Door goede doelen iets na te laten, kunnen zij dat blijven doen. Wilt u hen helpen bij hun werk?

Colofon
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