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Nalatenschap

Een testament opstellen:
aandachtspunten en
wat zijn de voordelen?

Zet via uw
nalatenschap
voort wat
Jezus begon

EEN TESTAMENT; WAAROM EIGENLIJK?
Een testament opstellen móet niet, maar is zeer aan te raden. Zonder testament gaat er niets
naar een goed doel, een vriend(in), een pleegkind, een verzorger enz. Voorkom onduidelijkheid
of pijnlijke situaties, maak uw wensen duidelijk in een testament!

‘En toen Hij de melaatse zag werd Hij met
ontferming bewogen.’ Naar Marcus 1:41-42.
Zoals Jezus 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.
Terwijl u dit leest krijgt iemand
de diagnose ‘lepra’. Elke twee
minuten opnieuw.

wordt.Uw hulp is daarbij hard
nodig, nu én in de toekomst.

Een genadeloze ziekte, die
mensen hun vreugde afpakt,
hun leven vernielt. Onnodig,
want lepra is goed te genezen.

Wilt u Leprazending opnemen
in uw testament? U geeft leprapatiënten een waardig leven en
u helpt lepra een ziekte van het
verleden te maken.

Het is tijd dat lepra geschiedenis

Ook als u er niet meer bent.

Standaard erfrecht
Wanneer u geen testament heeft, geldt het
standaard erfrecht. Als u niets regelt bepaalt
de wet dus wat er gebeurt met uw nalatenschap. Dat heeft nadelen, of kan dat hebben.

Erfenisdossier

Een 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.

Uw partner
Het standaard erfrecht geldt alleen voor
gehuwden. Samenwonenden moeten hun
wensen ten aanzien van hun partner zelf
vastleggen in een testament.

U kunt het gratis Erfenisdossier aanvragen
m.b.v. de QR-code, de
onderstaande bon,
óf door even te bellen
met 055-7600500.

Kinderen
Als u minderjarige kinderen heeft, kunt u
de voogdij regelen voor na uw overlijden.
Ook kunt u uw nalatenschap afstemmen op
eerdere/nieuwere relaties en eventuele (stief)
kinderen.

ONZE AANPAK OM LEPRA VOORGOED TE VERSLAAN

Vroegtijdig
opsporen

Snel
behandelen

GRATIS ERFENISDOSSIER

Verspreiding
stoppen

Hierbij ontvangt u tevens de biografie van Amar: Besmet.
(Zolang de voorraad strekt.)

Uitsluitingsclausule
Is uw kind gehuwd vóór 2018? Dan voorkomt

Dhr./Mevr. Naam:
Adres:

Colofon

Postcode/Woonplaats:

Vul deze bon in en stuur deze op naar Leprazending, t.a.v. dhr. A. Visscher,
Antwoordnummer 548, 7300 WB Apeldoorn (postzegel niet nodig) of gebruik de QR.

22NA02

Telefoonnummer:

RSIN 5840995

een uitsluitingsclausule 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. U kunt vastleggen dat
er op papier rente wordt toegevoegd aan het
erfdeel. Over die opgebouwde rente hoeft
geen erfbelasting te worden betaald.
AWBZ-clausule
Door vast te leggen dat erfdelen van de
kinderen opeisbaar zijn bij opname van uw
partner in een zorg- of verpleeginstelling,
kunnen die erfdelen worden afgetrokken van
het bezit. Dat kan flink schelen in de eigen
bijdrage die uw partner aan de zorginstelling
moet betalen.

Gids Nalatenschap is een editie van DoorGeven, een uitgave van Insite Media.
Aan deze uitgave zijn geen rechten te ontlenen. Nieuws over nalatenschappen
en organisaties in deze gids leest u op www.gidsnalatenschap.nl.
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’Vanzelfsprekend
laat ik na aan
vluchtelingen’
‘Vluchtelingen hebben
geen keuze, ik wel!’

Vervolg van pagina 3

Executeur
In uw testament kunt u een executeur aanwijzen die zaken regelt rond uw uitvaart en het
afhandelen van uw nalatenschap. Die persoon
kunt u daarvoor bevoegdheden geven zonder
dat erfgenamen kunnen dwarsliggen bij het
uitvoeren van de nalatenschap.
Andere begunstigden
In een testament regelt u als u een bloedverwant wilt onterven of juist een niet-gezinslid
iets wilt nalaten.
U kunt ook geld of bepaalde bezittingen nalaten (een legaat) aan een bepaalde instelling.
Ook wanneer u een goed doel als begunstigde wilt aanmerken, kunt u dat regelen in uw
testament.

Wilt u meer weten over nalaten aan
VluchtelingenWerk? Vraag dan vrijblijvend en
u meer
weten over nalaten aan VluchtelingenWerk?
kosteloos de OriëntatiegidsWilt
nalaten
aan.
Vraag dan vrijblijvend en kosteloos de Oriëntatiegids
Naast praktische informatie, vindt u hierin
nalaten aan. Naast praktische informatie, vindt u hierin
inspirerende verhalen van vluchtelingen,
inspirerende verhalen van vluchtelingen, vrijwilligers
vrijwilligers en donateurs. Dat
maakt dit Dat maakt dit boekje tot een waardevolle
en donateurs.
boekje tot een waardevollegids
gidsbijbijuw oriëntatie op nalaten.
uw oriëntatie op nalaten.

Laat u informeren door een notaris over deze
en andere mogelijkheden en bespreek
daar
Testament
uw vragen en wensen.
en overlijden

Want ook als we er zelf niet meer zijn, willen we er zijn
voor vluchtelingen.’ - Marije Scheffers

Bestel de Oriëntatiegids op
www.vluchtelingenwerk.nl/nalaten of bel naar 020 346 72 07.

Zoals mensen steeds minder vaak
abonnementen hebben, daalt ook het aantal
lidmaatschappen en donateurs. Steeds
meer mensen laten juist wel iets na aan een
goed doel. Daarmee steunt u het werk dat u
belangrijk vindt.
Natuurlijk wilt u dat uw nalatenschap op de
juiste plek terecht komt. Goede doelen geven
u daarover graag informatie en advies.

Natuurlijk wil je dat je nabestaanden goed verzorgd achterblijven als
je overlijdt. En misschien heb je ook wel ideeën over hoe je uitvaart
en alles daaromheen moet verlopen. Daarvoor kun je zelf al veel regelen. Dit boek geeft tips en adviezen over allerlei juridische, fiscale
en praktische zaken.
Krijg je te maken met het overlijden van een naaste, dan is dit boek
ook een fijn hulpmiddel. Het geeft antwoord op vragen als: Wat moet
er allemaal gebeuren in de eerste dagen na een overlijden? Wat moet
je voor de uitvaart regelen? Hoe wikkel je een nalatenschap af en wat
komt er kijken bij de aangifte erfbelasting?

Testament en Overlijden
Compleet boek met tips en adviezen over juridische, fiscale
en praktische zaken. Het eerste deel bevat hoofdstukken
over wettelijk erfrecht, testamentair erfrecht, uitvaartverzekeringen en mogelijkheden uw nalatenschap al
tijdens uw leven te verminderen. Deel twee behandelt
praktische zaken direct na het overlijden en de uitvaart.
Geheel vernieuwd, praktisch en overzichtelijk.
De inhoudsopgave is al bijna een checklist op zichzelf.

Testament en overlijden

‘Dat een deel van de erfenis naar vluchtelingen gaat,
is voor mij vanzelfsprekend. Gelukkig weet ik niet hoe
het is om te moeten vluchten, maar ik kan me wel een
beetje voorstellen hoe het is je ontheemd te voelen.
Ik vind het heel belangrijk dat er dan mensen zijn
‘Je bent niet alleen voor jezelf op de wereld. Daarom
die je helpen, met de taal en
gebruiken.
zijndemijn
man en ’ik al jaren donateur en hebben we
– Johke Heerkens Thijssen VluchtelingenWerk nu ook opgenomen in ons testament.

Nalaten aan goede doelen,
waarom?

NELLEKE ROOKMAKER & JAN VRUSCH

Testament
en overlijden
Juridische, fiscale en praktische zaken

O-T&O.indd All Pages

Nelleke Rookmaaker
Consumentenbond, 18e (geheel herziene) druk, 2022
Boek:
ISBN 978 905951 5062
€ 25,00 (leden) / € 31,00 (niet-leden)
E-book: ISBN 978 905951 5079
€ 17,50 (leden) / € 21,75 (niet-leden)

Bestel de ‘Oriëntatiegids nalaten’ op
www.vluchtelingenwerk.nl/nalaten of bel naar 020 346 72 07.
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U kunt het maar beter goed geregeld hebben!
Mocht er een moment komen waarop u zelf niet meer zorg kunt dragen voor uw hond
en/of kat dan nemen wij in onze Seniorenclub de zorg voor uw huisdier(en) graag over.
Wij bieden een totaal plaatje. Onze dierenambulances kunnen uw huisdier ophalen,
seniorendieren kunnen een nieuw thuis vinden in ons Catshuys of in de Club en jongere dieren kunnen wij professioneel voor u herplaatsen. Dit alles kunt u vastleggen met
ons en met uw notaris. U kunt Stichting Nationale Dierenzorg opnemen in uw testament om de zorg van uw huisdier(en) na uw overlijden over te nemen of als u onze
stichting een warm hart toedraagt.
Bel voor een persoonlijke kennismaking met Inez de Ligt (Directeur) 070 5179 852
www.ndz.nl - www.seniorenclub.nl - www.dierenambulancewassenaar.nl

Hour of
Power

‘IEDEREEN MOET DEZE
BOODSCHAP HOREN.
OOK WANNEER WE ER
NIET MEER ZIJN.’

Praten over je testament is een onderwerp dat we
liever vermijden omdat het gevoelig ligt: het gaat
immers over het moment dat je er niet meer bent.
Wilma is blij dat ze haar ouders als voorbeeld had.
Ze namen Hour of Power als goed doel op in hun
testament. Nu volgt Wilma in hun voetsporen.
‘Toen mijn ouders nog leefden, keken ze altijd trouw
naar Hour of Power. Vooral toen mijn moeder ziek
werd, waren de uitzendingen zo’n steun. Zij hebben
toen Hour of Power in hun testament opgenomen en
mede dankzij hen kan deze boodschap van Gods liefde
nu nog steeds klinken ook al zijn ze er zelf niet meer.
Daarom heb ik ook besloten Hour of Power in mijn
testament te zetten. Ik vind het een fijn idee dat ik op
deze manier ook mijn steentje bijdraag.’

Wma

Hour of Power is een
televisiekerkdienst.
We bieden handvatten
voor een leven en
relatie met Jezus.
We geloven dat de
hoopvolle boodschap
van Gods liefde
mensen bemoedigt en
verandert. Naast onze
uitzendingen bieden
wij pastorale zorg via
de HOOPlijn en ons
gebedsteam.
Elke zondag om 8 en
9 uur op RTL5 en om
17 uur op Family7.

Vraag vrijblijvend onze brochure aan via schenken@hourofpower.nl of
bel naar 035-538 05 88. Ingrid Voorbach van Donateurs Zorg staat u
graag persoonlijk te woord.

Meer informatie: www.hourofpower.nl/nalaten

WAAROM IETS NALATEN AAN
EEN GOED DOEL?
In uw nalatenschap wilt u vermoedelijk mensen dichtbij u betrekken: kinderen, familieleden,
vrienden, kennissen. Dat is geheel aan u om te bepalen.
Waarom zou u ook iets nalaten aan een goed
doel? Misschien hebt u in uw leven al veel
gegeven aan een goed doel. Of denkt u dat
er altijd maar geld blijft gaan naar allerlei
doelen. Dat klopt ook, maar hetzelfde geldt
voor het onderwijs, gezondheidszorg, wegenonderhoud enz. Elk jaar weer zijn er mensen
die er gebruik van maken, moeten er nieuwe
zaken worden vervangen, aangeschaft of
gerepareerd.
Bij goede doelen werkt dat net zo. Zij zetten
zich in voor mensen, natuur, erfgoed, cultuur,
muziek en nog veel meer. En elk jaar opnieuw
hebben mensen hulp nodig, verdienen dieren
en natuur bescherming en moet cultuur worden bewaard voor volgende generaties.

Met elkaar geven we de aarde en de gehele
samenleving door aan volgende generaties.
Door een goed doel op te nemen in uw testament kunt u ook na uw overlijden invulling
geven aan uw idealen en die doorgeven!
Nalatenschappen zijn een heel belangrijke
bron van inkomsten voor goede doelen. Als u
overweegt een goed doel op te nemen in uw
testament, stel uzelf dan deze vragen: Wat
vindt u belangrijk en wat is het u waard dat
door te geven aan volgende generaties?

‘Ik wil een wereld nalaten
waarin hersenaandoeningen
steeds draaglijker worden’
Mevrouw Onland weet wat het betekent om iemand
te verliezen aan dementie. In 2016 overleed haar broer
aan deze veelvoorkomende hersenaandoening. In
korte tijd zag ze hem een heel ander mens worden.
Bang. Verward. Afhankelijk. Mevrouw Onland besloot
te willen nalaten aan de Hersenstichting. ‘Ik wil
verlichting bieden aan iedereen die door dementie in
het duister tast.’
‘Een hersenaandoening
zet je leven op z’n kop. Ook
dat van mij en mijn broer.
Hij was een grote, leuke
man die langzaam uit
het leven verdween. Heel
confronterend. Toen hij
overleed, was dat verdrietig,
maar het verloste hem ook
uit zijn lijden. Hij kreeg al op
zijn 63e dementie. Het zet
je aan het denken over je
eigen bestaan en het einde
daarvan.
Naasten tasten vaak in
het duister over waar je
nou goed aan doet. Je wilt
het voor iemand zo leuk
mogelijk maken. Nog even
een uitstapje, nog even naar
buiten. Terwijl die persoon
zelf daar juist helemaal
ontregeld van kan worden.
Als omgeving ga je maar
door. Daardoor heb je niet in
de gaten hoe snel de situatie
verergert.
Waardig ouder worden
Als iemand dementie krijgt,
lijdt de omgeving mee. Dat je
diegene als een heel nieuw
persoon moet gaan zien, is
zwaar. Ik wil iets doen om de
ziekte leefbaarder te maken.
Onze hersenen hebben nu
eenmaal een houdbaarheidsdatum. Ik geef om
waardig ouder te worden met
dementie. Niet om allemaal
400 jaar oud te worden.

Dan moeten we nog heel wat
hobby’s verzinnen.

Wilt u meer informatie, een
persoonlijk gesprek of de brochure
over nalaten ontvangen? Mail met
specialedonaties@zonnebloem.nl
of bel Nicole van Dorst:
06-46 26 89 14

Draaglijkheid
Ik vind het een mooie
gedachte om na te laten aan
de wereld, door de
Hersenstichting op te
nemen in mijn testament.
Met name omdat dementie
een grote rol speelt in mijn
familiegeschiedenis. Zelf ben
ik inmiddels alleen en dat
beangstigt me weleens. Wat
als ik op een dag ook mezelf
niet meer ben? Dat ik geen
schone kleren meer aantrek?
Of steeds melk ga kopen,
terwijl ik dat helemaal niet
drink? Wie stuurt mij dan bij?
Als ik er opeens niet meer zou
zijn en ik had niks geregeld,
zou een groot gedeelte
naar de staat gaan. Of naar
familie die het waarschijnlijk
niet echt nodig heeft. Door
na te laten, hoop ik iets bij te
dragen aan de draaglijkheid
van dementie. Die verlichting
gun ik iedereen. Daar voel ik
me goed bij.’

Met de steun van mevrouw
Onland kunnen we nog
grotere stappen zetten op
weg naar ons doel: gezonde
hersenen voor iedereen.
Voor die nalatenschap willen
we haar nu alvast van harte
bedanken.

Meer informatie over nalaten
aan de Hersenstichting vindt u
op hersenstichting.nl/nalaten.
Voor persoonlijk advies kunt u
vrijblijvend contact opnemen
met Renee Brummelhuis,
Relatiemanager Nalatenschappen. Ze zal samen met u
bekijken hoe u uw wensen
kunt vastleggen.
Renee Brummelhuis is te
bereiken op: 070-360 48 16 of
rbrummelhuis@hersenstichting.nl

Laat u uw warme
Zonnebloemhart
spreken?
Wilt u ook dat mensen met een lichamelijke beperking onbezorgd
kunnen deelnemen aan de samenleving? Dat zij in contact kunnen
blijven met anderen en er in alle vrijheid op uit kunnen gaan? Laat
uw warme hart spreken en neem de Zonnebloem op in uw testament.
Daarmee schenkt u een waardevol moment, een leuke dag uit of een
geweldige vakantie aan een ander. Een hartverwarmend gebaar.

zonnebloem.nl/nalaten

GEEF UW
IDEALEN DOOR
Wat je op school leert, is voor altijd.
Een kind dat leert, is een kind met
kansen. Ook u heeft waarschijnlijk veel
te danken aan onderwijs. Omdat u zelf
opgeleid bent of omdat u werkzaam
bent of was in het onderwijs.
Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs.
Wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen
en jongeren niet naar school of ze
stoppen voortijdig. Met uw nalatenschap zorgt u samen met ons voor
goed onderwijs in ontwikkelingslanden.

Bouw mee aan een toekomst
zonder kinderuitbuiting
Vipin werkte jarenlang in
nauwe, donkere mijnen
om het mineraal mica te
delven. Gevaarlijk werk,
zonder uitzicht op een
betere toekomst. En hij is
niet de enige.

‘Als de mijn instort,
word je levend
begraven’, vertelt
Vipin (10) uit India.

Meer informatie: edukans.nl/nalaten

Martine van Os,
ambassadeur Edukans:

“DOOR NA TE LATEN AAN EDUKANS GEEFT
U KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN. EN
HET GELD KOMT ECHT GOED TERECHT!”

Wilt u meer lezen
over nalaten?
Gebruik de QR-code
om direct naar onze
informatiepagina te
gaan of ga naar:
www.tdh.nl/nalaten

Wereldwijd worden de rechten
van miljoenen kwestbare kinderen geschonden. Zij worden
gedwongen om te werken,
worden verkocht, mishandeld
of misbruikt. Terre des Hommes voorkomt dat kwetsbare
kinderen worden uitgebuit en
haalt kinderen uit uitbuitingssituaties. Wij zorgen dat zij

naar school gaan en op een
veilige manier aan hun toekomst kunnen bouwen.
Laat uw betrokkenheid
voortleven
Met een nalatenschap aan
Terre des Hommes kunt u
een positieve impact maken
op het leven van kwetsbare
kinderen wereldwijd. Kinderen zoals Vipin. Hij werkt niet
meer in de micamijn en gaat
met plezier naar school.
Dit geeft hem de kans om
de armoedespiraal te doorbreken. Voor zichzelf en voor
de generaties na hem.

Ik luister graag naar uw wensen
Wilt u meer informatie over nalaten of overweegt u een
bijzondere gift? Ik hecht veel waarde aan persoonlijk advies
en luister graag naar uw wensen. Neem gerust contact met
mij op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.
Angélique van Oversteeg
Relatiemanager bijzondere giften en nalatenschappen
a.vanoversteeg@tdh.nl
Tel. 06 53 80 60 50

•

Laat u ook na aan
het Leger des Heils?
Geef het Evangelie door
aan volgende generaties en
neem 3xM op in uw testament
Met uw nalatenschap maakt u het mogelijk dat 3xM ook na uw overlijden
het Evangelie kan verkondigen in landen waar ze Jezus Christus nog niet
kennen. Helpt u mee levens te veranderen?
Vraag onze brochure aan of neem voor informatie contact op met
Dick Tillema via d.tillema@3xm.nl of 033-2864103.

Stichting 3xM · Postbus 2510 · 3800 GB Amersfoort
(033) 286 41 03 · info@3xm.nl · www.3xM.nl
IBAN NL13 INGB 0000 0011 44

‘Iets van
onze rijkdom
verdelen, daar
wordt niemand
minder van’

Heeft u weleens nagedacht wat er met uw
bezit zal gebeuren als u er niet meer bent?
Uw nalatenschap kan een laatste grote
impact maken voor de meest kwetsbaren
in Nederland. Denk aan eenzamen, mensen
die zijn vastgelopen of weinig financiële
middelen hebben. Het Leger des Heils ziet,
mede dankzij giften uit nalatenschappen,
al 135 jaar om naar de meest kwetsbare
NAL AT ER PE T R A RO O S
mensen in Nederland. En wijst u het Leger
aan als executeur, dan nemen wij alle zorg
rondom de afwikkeling rondom het overlijden uit handen. Zoals u dat
wilt. Dat geeft een gerust gevoel.

Interesse in nalaten aan het Leger des Heils?
Bel met ons servicecentrum via 088 - 06 5 31 34
voor een vrijblijvend gesprek of vraag gratis onze
brochure nalaten aan via ldh.nl/gidsnalatenschap.
Scan makkelijk deze QR-code.

Open Doors kon dankzij donaties duizenden
voedselpakketten uitdelen aan christenen in Azië
en Afrika. Met uw nalatenschap kunnen we nog
meer hulp geven.

Open Doors neemt het op voor
vervolgde christenen. We doen
dat door hen te verbinden met
christenen die hun geloof in vrijheid
kunnen beleven.

FOTO: FRANK RUITER

U kunt vervolgde christenen helpen, door voor hen
te bidden.
Wilt u nog meer doen? Overweeg dan Open Doors
op te nemen in uw nalatenschap. Heeft u andere
vragen, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Graag komt onze relatiemanager Jaap van Leeuwen bij u langs om uw vragen te beantwoorden. U
kunt hem bereiken via tel. 0341-465074. Of stuur
een mailtje naar nalaten@opendoors.nl
Meer informatie kunt u vinden op onze website
www.opendoors.nl/nalaten

Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor later
Toen er in de directe omgeving van Jos en Helma iemand overleed, realiseerden ze zich dat zij zelf de
regie over hun nalatenschap wilden hebben. Zeker ook omdat zij zelf geen kinderen hebben…
Lang hoefden ze niet te overleggen; direct was helder dat hun nalatenschap naar een MS-gerelateerd
doel zou gaan, namelijk Stichting MS Research. Jos vertelt: “Het is ons helemaal duidelijk waar
deze Stichting voor staat. Onderzoek is namelijk enorm belangrijk om uiteindelijk tot de oplossing
voor MS te komen. Wij hebben zelf bewust geen keuze gemaakt voor een bepaald MS-onderzoek.
De keuze laten wij met een gerust hart over aan Stichting MS Research. Wij hebben het absolute
vertrouwen dat zij met de besteding van de gelden zeer verstandig omgaan. Uiteindelijk moeten
de onderzoeksresultaten leiden tot de oplossing van deze ziekte.
Op de vraag of zij nog iets willen meegeven, antwoordt Jos: “Als je in
de omstandigheid bent nu iets te regelen, doe het dan voordat het
Wilt u zelf een concrete
te laat is. Nu kun je het allemaal nog zelf bepalen. Doe je dat
bestemming geven aan uw
niet, dan zullen je uiteindelijke erfgenamen wellicht een ander
nalatenschap? Neem dan gerust
bestedingsdoel van je nalatenschap kiezen. Kortom, regel je
contact met ons op via tel. 071-5600500.
zaken, voordat het te laat is.”
Stichting MS Research
www.msresearch.nl
communicatie@msresearch.nl

Contactpersoon
Jaap van Leeuwen

Open Doors
Postbus 47
3850 AA Ermelo
0341 - 465 000

info@opendoors.nl
IBAN: NL08 INGB 0000 007733
Sector: Religieus/Christelijk,
Internationale hulp

www.opendoors.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.

‘We zijn alles kwijtgeraakt’
Ruim 100 miljoen mensen in deze wereld zijn op de
vlucht. Een getal om van te duizelen! Ze zijn op de
vlucht voor een oorlog of een ramp, voor droogte
of overstromingen. Halsoverkop moesten ze vaak
alles achterlaten. Denk aan vluchtelingen in Sudan,
Oekraïne, Myanmar, Colombia en Nigeria.

‘We hoorden ineens geweerschoten. Om ons heen
werden mensen vermoord, anderen werden in een
truck meegenomen. Het was verschrikkelijk’, zegt
Melishew (32). Samen met haar kinderen zit ze nu
in een vluchtelingenkamp in Ethiopië. ‘We zijn alles
kwijtgeraakt.’
ZOA helpt vluchtelingen in hun eigen regio met
noodhulp, zoals voedsel, drinkwater en voedsel.
We helpen ook bij het opbouwen van een nieuw
bestaan, bijvoorbeeld met onderwijs en landbouwmiddelen. Dit kunnen we niet alleen, daar hebben
we u voor nodig. Samen kunnen we een hoopvolle
toekomst geven!

Met een (testamentaire) gift helpt u ons blikken
te verruimen, te inspireren tot meer wereldburgerschap en daarmee bij te dragen aan een
betere wereld.

Het Tropenmuseum, het Afrika Museum en Museum
Volkenkunde vormen samen het Nationaal Museum
van Wereldculturen. Het Wereldmuseum Rotterdam
is onze samenwerkingspartner. ‘Musea over
mensen’ die willen bijdragen aan een betere wereld.
We doen dit door de verbindingen te laten zien
tussen mensen, culturen, het heden, verleden en de
toekomst.

Schenkers maken het ons mogelijk om de hoogste
kwaliteit na te streven bij het realiseren van
onze missie. We maken een steeds wisselend
programma van tentoonstellingen, onderwijs- en
publieksactiviteiten voor een zo divers en groot
mogelijk publiek. Jaarlijks ontvangen we zo’n
420.000 bezoekers waarvan 55.000 kinderen en
jongeren met school komen. We doen onderzoek en
investeren in het vergroten van de toegankelijkheid,
relevantie en duiding van de collectie.

Door ZOA op te nemen in uw testament, kunt u ook
na uw leven écht hoop blijven bieden.
Wij denken daarin graag met u mee. Bel ons gerust
voor een afspraak of bestel onze brochure over nalaten op www.zoa.nl/nalaten

Ook na uw leven kunt u
écht hoop bieden!
U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen:
Yolenta Pater of Monique Boom
y.pater@zoa.ngo / m.boom@zoa.ngo
06 558 307 18 / 06 380 080 94

ZOA
Postbus 4130
7320 AC Apeldoorn
055 366 33 39

Met de nationale volkenkundige collectie van zo’n
450.000 objecten en 260.000 foto’s laten we zien
dat we allemaal, op de verschillen na, hetzelfde zijn.
Elk voorwerp vertelt een menselijk verhaal. Het
Nationaal Museum van Wereldculturen benadrukt de
verbondenheid van onze samenleving met de wereld
en daagt uit tot een open blik. We vergroten kennis
door met onze mondiale collectie maatschappelijk
relevante verhalen te vertellen vanuit meerdere
perspectieven.

Contactpersoon
Josine Hoogenraad 088-0042916
josine.hoogenraad@wereldculturen.nl

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

www.zoa.nl

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2
1092 CK Amsterdam
info@wereldculturen.nl

IBAN: NL24ABNA0451221818 tnv Stichting
Nationaal Museum van Wereldculturen te Leiden
Sector: musea

www.tropenmuseum.nl

De Koninklijke Hondenbescherming is al
110 jaar de stem van honden. Dat is nog
steeds hard nodig, want iedere dag worden
in Nederland naar schatting 550 honden
verwaarloosd of mishandeld.

Oudere honden verdienen
ook een goede plek
Op dit moment wonen in Nederland zo’n 1,9 miljoen
honden. Ze maken onderdeel uit van gezinnen, bieden hulp in bepaalde sectoren (denk aan de douane,
militairen en de politie) en aan individuen waardoor
zij kunnen meedoen aan de maatschappij.

Verwaarlozing
Juist omdat de hond zo’n bijzondere rol in onze
samenleving heeft, vraagt dit om een eigen beschermingsorganisatie. We vragen aandacht voor
betere wet- en regelgeving om geweld, misbruik en
verwaarlozing aan te pakken en te voorkomen. Met
voorlichting willen we zoveel mogelijk ongelukken,
(bijt)incidenten, teleurstellingen, pijn en verdriet bij
zowel de honden als de houders voorkomen. Naast
de acties en aandacht die we vragen, vangen we ook
honden op.
Aandacht en zorg
De honden die we opvangen, kunnen vaak nergens
anders terecht. Denk bijvoorbeeld aan kwetsbare
en oudere honden. Speciaal voor hen bouwen we
midden in het Twentse landschap een prikkelarm opvangcentrum. Ze krijgen daar de zorg, begeleiding
en uitdagingen waardoor ze lekker hond kunnen zijn.

Contactpersoon:
Robert van Zanden (070 33 88 538 of
robert@hondenbescherming.nl)

Koninklijke Honden Bescherming
Valkenboslaan 115
2563 CJ Den Haag
070 33 88 538

Ieder kind wil meedoen

Stelt u zich eens voor…
…kinderen met en zonder handicap die
samen opgroeien en de basis leggen voor
hun verdere leven. Iets mooiers kunt u een
kind niet nalaten, toch? Wilt u weten wat
uw nalatenschap voor kinderen met een
handicap kan betekenen? Neem dan contact
met ons op. We gaan graag met u in gesprek
en sturen u van harte een brochure toe met
meer informatie over nalaten aan Stichting het
Gehandicapte Kind.

Kinderen met een handicap zijn vaak eenzaam doordat ze ver weg van huis naar school gaan, niet kunnen sporten bij de lokale sportvereniging of niet mee
kunnen spelen in de speeltuin. De meeste kinderen
leren leven met hun beperking. Hun grootste handicap is dat ze niet mee kunnen doen en zich daardoor
alleen voelen.
Onze droom: geen kind zonder vriendjes
Stichting het Gehandicapte Kind maakt zich hard
voor kinderen met een handicap: ook zij moeten
mee kunnen doen in onze samenleving door in de
buurt te kunnen spelen, sporten en naar school te
gaan met leeftijdgenoten zonder beperking. Zo
groeien ze samen op.
Hanne is niet meer alleen
De ernstig gehandicapte Hanne gaat, dankzij
Stichting het Gehandicapte Kind, sinds kort naar
een aangepaste klas in een reguliere basisschool.
Hier krijgt ze onderwijs op maat, met alle zorg en
ondersteuning die nodig is. De kinderen uit Hannes
klas sluiten aan bij de andere klassen. Ze spelen
samen in de bouwhoek en op het schoolplein. Zo
doet Hanne de dingen die andere kinderen ook doen.

Contactpersoon
Christelle Bouman, Relatiemanager bijzondere giften:
nalaten@gehandicaptekind.nl

Stichting het Gehandicapte Kind

info@hondenbescherming.nl
IBAN: NL76 INGB 0000 1301 84
Sector: Dierenbescherming

Wibautstraat 212-214
1091 GS Amsterdam
020 - 6791200

www.hondenbescherming.nl

info@gehandicaptekind.nl
IBAN: NL76 RABO 0334 4334 44
Sector: Gezondheid, Kinderen,
Welzijn

www.gehandicaptekind.nl

Geeft u door
wat God
ons heeft
nagelaten?
De moeder van Maggy heeft alzheimer

“Ik heb van God twee nalatenschappen
gekregen: het Oude en het Nieuwe
Testament. Door mijn nalatenschap
aan Wycliffe Bijbelvertalers worden die
twee wereldwijd verveelvoudigd!”
Nel de Kruijf (62) kiest er bewust voor om
via haar testament het wereldwijde Bijbelvertaalwerk te steunen. “In Nederland hebben we zo makkelijk toegang tot de Bijbel.
Dat gun ik iedereen! Daarom wil ik de zendingswerkers van Wycliffe Bijbelvertalers,
die vaak in moeilijke omstandigheden
werken, bemoedigen met mijn nalatenschap. Zodat iedereen toegang krijgt tot
een Bijbel in zijn of haar eigen taal.”

Gratis
ro
b chure

Wilt u meer weten over nalaten ten
behoeve van het Bijbelvertaalwerk?
Vraag nu onze brochure aan:
wycliffe.nl/nalaten

IEDEREEN DE BIJBEL IN
DE TAAL VAN Z’N HART!
Wycliffe Bijbelvertalers zet zich
in om mensen te bereiken met
de Bijbel in hun eigen taal. Is dat
ook uw verlangen? Wilt u dan
overwegen om, net als Nel, met
uw nalatenschap anderen te helpen toegang te krijgen tot Gods
levensveranderende Woord?
Neem vooral contact met mij
op, als u hierover vrijblijvend
van gedachten wilt wisselen.
Ik hoor graag van u!
Anke van Noggeren
nalaten@wycliffe.nl
0343 – 51 74 44

‘Dat mama totaal iemand anders is geworden
dan wie ze was, dat vind ik zo erg.’
Maggy: ‘Als je het niet weet, zie je een moeder
en dochter die samen aan het genieten zijn.
Dit is helaas niet de realiteit. Stap voor stap
brak de ziekte mama’s persoonlijkheid af.
Zo’n sterke en positieve vrouw.
Voor mij is alzheimer een ziekte, waarbij ik
niet heel veel anders kan doen dan toekijken,
mijn liefde kan geven en vooral moet
accepteren dat de rollen omdraaien. Hoe
moeilijk dat ook is. Het is belangrijk om deze
slopende ziekte onder controle te krijgen.
Daarvoor is veel geld nodig voor onderzoek.
Samen kunnen we veel bereiken.’

‘Ik hoop dat het
verlossende medicijn
wordt gevonden.’
Mevrouw Van der Schaaf
steunt wetenschappelijk
onderzoek via haar
testament: ‘Een vriendin
vertelde mij dat je ook kunt nalaten aan
een goed doel. Voor mij stond meteen
Alzheimer Nederland vast. Ik weet zelf wat
een schrijnende ziekte dementie is. Door mijn
man heb ik dat als mantelzorger van nabij
meegemaakt. Wat zou het geweldig zijn als
er een oplossing voor dementie komt.’

Laat u een toekomst zonder dementie na?
Eén op de drie vrouwen krijgt dementie. Onderzoek brengt een oplossing steeds dichterbij.
Samen kunnen we vooruitgang boeken en dementie stoppen. Met een gift in uw testament,
groot of klein, kunt u hieraan bijdragen.
Meer weten over nalaten aan Alzheimer Nederland?
Vraag onze gratis brochure met een eenvoudig 5-stappenplan aan: scan de
QR-code, ga naar alzheimer-nederland.nl/nalaten of bel 033 - 303 2562.

Nalaten aan
Dorcas

Bij Dorcas is persoonlijke aandacht
belangrijk. Aandacht voor de mensen
in nood, maar ook voor u.
Samen
kunnen w
e uw
idealen
laten
voortlev
en.
Brochure aanvragen?

Neem contact op met relatiebeheerder Astrid Groen
via 06 50579143 of kijk op dorcas.nl/nalaten.

