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Het Concertgebouw Fonds +31(0)20 573 04 65 | fonds@concertgebouw.nl | www.concertgebouw.nl

Het wonder
 Steeds minder kinderen maken kennis met ‘klassieke’ 

muziek. Ligt dat aan die muziek? Zeker niet. 

Het Concertgebouw organiseert heel veel educatieve 

concerten, en iedere keer weer zien we kinderen 

het wonder van muziek beleven. Ze willen méér, en dat 

is precies wat wij allemaal willen.

 De muziekeducatie in Het Concertgebouw zou niet 

mogelijk zijn zonder een bijdrage van Het Concertgebouw 

Fonds. En dat Fonds bestaat dankzij muziekliefhebbers die 

ons met donaties en legaten helpen bij het doorgeven van 

muziek. Wij nodigen u van harte uit hieraan mee te doen.

Nu of later. 

GoedGeregeld_220x297+3.indd   1 03-06-2020   12:17
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eel theaters, musea en 
 kunstgezelschappen ver

keren in acute nood. Koop dus 
het  stedelijk  museum of het 
lokale  theater als deze op om
vallen staan. Die oproep deden 
drie  Nederlandse hoogleraren 
midden in de coronacrisis (zie 
pagina 4 van deze editie van 
Goed Geregeld!)

Nu kan het goed zijn dat u net 
geld tekort komt voor zulke 
drastische stappen. U bent 
niet de enige. Ik verdenk de 
drie hooggeleerden er zomaar 
van dat ze zelf ook niet in staat 
zijn de daad bij het woord te 
voegen.

Toch is de kern van hun 
oproep niet zo gek: wacht met 
schenken niet perse tot na je 
dood, maar haal de erfenis 
naar voren. ‘Wie geld over 
heeft voor goede doelen, kan 
dat het beste nu inzetten.’  
En als het om culturele in
stellingen gaat, helpt de fiscus 
ook nog eens een handje, 
want zulke giften komen in 
 aanmerking voor extra belas
tingaftrek.

Deze zomereditie van Goed 
Geregeld! gaat vooral over 
schenken en nalaten aan 
 goede doelen. Drie Nederlan
ders vertellen waarom zij een 

goed doel hebben opgenomen 
in hun testament (zie   pagina 
12). En dat zijn dus niet alleen 
mensen zonder  kinderen!
Hoe u een goed doel laat (mee)
profiteren van uw erfenis en 
waarmee u dan het beste reke
ning kunt houden, leest u ook 
in dit nummer (zie pagina 32). 

Wilt u een goed doel opnemen 
in uw testament, dan moet u 
uiteraard langs de notaris.  
Als u nog twijfelt, kan de 
 notaris u vaak ook begeleiden 
in uw keuze voor het juiste 
goede doel. Hiervoor kunt u 
ook inspiratie opdoen in dit 
nummer of een kijkje nemen 
op onze nieuwe website  
(www.goedgeregeldmagazine.nl).

De notaris kan ook helpen bij 
het vinden van antwoord op 
de vraag: geef ik nu of geef ik 
later? En wat zijn de fiscale 
consequenties van zulke be
slissingen?

Hopelijk helpt dit magazine 
u op weg, als u dat nog niet 
was. ‘Er is niets mooier dan 
een ander mens blij maken’, 
zegt Natasja Froger. Dat klopt! 
Misschien in deze tijd nog wel 
meer dan ooit tevoren.

Redactie Goed Geregeld!

Koop een 
museum 
of theater!
(of pak het wat kleiner aan)

V
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Notarissen hebben het als 
gevolg van de coronacrisis de 
afgelopen maanden een stuk 
drukker gehad dan normaal. 
Mensen hebben meer tijd 
gehad om na te denken, ook 
over hun eigen levenseinde. 
Dus de vraag naar testamenten 
nam toe.

De Koninklijke Notariële Beroeps
organisatie (KNB) laat weten dat 
notarissen momenteel tot wel 
twintig procent meer testamenten 
passeren. De DoeHetZelfNotaris 
meldt zelfs een verdubbeling van 
het aantal testamentaire aktes, 
aldus het Vakblad Fondsenwer
ving. Vooral snelle herroepingen 
van testamenten zijn daar ineens 
razend populair, vermoedelijk 
omdat dit online snel geregeld 
kan worden.

‘Ik merk dat deze situatie een 
trigger is om de zaken toch even 
goed te regelen’, zei Lisa Roos, 
kandidaatnotaris bij Batenburg 
Notarissen Lisa Roos, medio mei 
in het AD. ‘Het zijn zaken waar 
mensen vaak wel al langer over 
nadenken, maar waar nu een 
klap op wordt gegeven omdat 
deze tijden toch onzeker zijn. Op 
dit moment ben ik met heel veel 
dossiers tegelijk bezig en is het 
daarom een stuk drukker dan 
normaal.’

‘Onrust is misschien een groot 
woord, maar je merkt dat mensen 

er erg mee bezig zijn”, aldus 
Erik van den Munckhof, senior 
kandidaatnotaris bij Hekkel
man Notarissen in Nijmegen 
in De Gelderlander. ‘Er is geen 
explosieve toename, maar er zijn 
meer testamentbesprekingen 
dan normaal en in lopende zaken 
willen cliënten het dossier graag 
afronden.’ 

Jelger de Kroon, notaris van 
DuretTrip Notarissen in Zwolle, 
zei in De Stentor te merken dat 
mensen meer bezig zijn met 
hun testament. ’Ze bellen mij 
bijvoorbeeld met de vraag of alles 
wel echt is geregeld. Daarnaast 
merk ik dat oudere mensen haast 
zetten achter bestaande dossiers. 
Zij willen tekenen. Pas dan is hun 
testament immers rechtsgeldig.’

De coronadrukte komt nog niet 
tot uiting in de officiële cijfers van 
de notarissenorganisatie KNB. Die 
lopen namelijk iets achter. Kort 
geleden werd bekend dat in het 
eerste kwartaal van 2020 ruim 
10 procent meer testamenten zijn 
getekend dan hetzelfde kwartaal 
een jaar eerder. Dit jaar waren 
dat er ongeveer 28.000. In 2019 
waren dat er bijna 25.500.

De meeste notariskantoren zijn 
de afgelopen maanden gewoon 
open geweest. Wel werken veel 
notarissen thuis en worden 
zaken zoveel mogelijk online 
 afgewikkeld. 

Coronacrisis zorgt voor drukte 
bij notarissen

In Nederland gaven we in 2018 
ruim 5,7 miljard euro aan goede 
doelen. Dit blijkt uit het onder-
zoek Geven in Nederland van de 
Vrije Universiteit Amsterdam. Niet 
 eerder kwam er uit dit onderzoek 
(dat sinds 1997 wordt gehouden) 
zo’n hoog bedrag aan giften naar 
voren. Als percentage van het 
bruto binnenlands product (wat 
we met zijn allen verdienen) is het 
bedrag echter sinds 2003 gedaald 
van 1,1 naar 0,8 procent.

De cijfers laten volgens de onder
zoekers zien dat Nederland een ‘hoog 
niveau van maatschappelijke betrok
kenheid’ heeft. Van de bevolking zegt 
80 procent regelmatig te geven aan 
goede doelen en doet 40 procent aan 
vrijwilligerswerk. ‘Mensen geven om 
goede doelen en om elkaar. Dit is 
enorm belangrijk nu zoveel mensen 
het moeilijk hebben.’

Gezondheid was in 2018 met ruim 
1 miljard euro het meest begun
stigde doel, gevolgd door interna
tionale hulp met 879 miljoen euro 
en 841 miljoen euro voor kerk en 
 levensbeschouwing. Onderwijs en 
onderzoek ontving 283 miljoen euro.

Van alle bijdragen aan goede doelen 
komt het meest van huishoudens 
(2,4 miljard euro). Huishoudens 
blijken het meeste te geven aan 
doelen op het gebied van kerk en 
levensbeschouwing. Het aandeel van 
de giften van huishoudens die naar 
een religieuze bestemming gaan, is 
echter afgenomen van 47 procent in 
2007 naar 32 procent in 2018.
Van ondernemingen kwam in 2018 
bijna 1,9 miljard euro (met name voor 
sport en recreatie).
De bijdragen vanuit nalatenschappen 
aan goede doelen nemen sinds 2005 
gestaag toe tot 323 miljoen euro in 
2018. Geld vanuit nalatenschappen 
gaat vooral naar doelen op het gebied 
van gezondheid.

NEDERLANDERS 
GEVEN RECORD
BEDRAG AAN 
 GOEDE DOELEN

NIEUWS
ENTIPSRedactie Roel Smit
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In plaats van de traditionele 
huis-aan-huis-collecte hebben 
het Longfonds en de Hartstichting 
dit voorjaar een volledig mobiele 
collecte gehouden, zo meldt De 
Dikke Blauwe, een vakmedium 
voor mensen die actief zijn voor 
goede doelen.

Via WhatsApp kon vrienden, familie, 
kennissen en buren gevraagd worden 
een donatie te doen aan de mobiele 
collectebus. Net als bij de huisaan
huiscollecte, is deze gift anoniem 
en eenmalig. De collectanten kregen 
inzicht in hun persoonlijke opbrengst 
via een iDEAL QRcode. Deze stand 
werd continu bijgewerkt. Naast hun 
eigen stand, zagen de collectanten 
ook de opbrengst van hun woon
plaats.

Duizenden collectanten zijn met de 
mobiele collecte aan de slag gegaan. 
Voor het Longfonds bracht deze 
 manier van collecteren ruim 320.000 
op, de Hartstichting incasseerde op 
deze manier ruim 355.000 euro.

HARTSTICHTING EN 
LONGFONDS 
COLLECTEREN 100 
PROCENT MOBIEL
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Je hebt een mooie trouwpartij 
gepland, in het zonnige Toscane 
nog wel, maar door de corona-
crisis ging het hele feest niet door. 
Stellen we alles uit tot volgend jaar 
of is het verstandig nu in elk geval 
wat te regelen?

Als het huwelijk bedoeld was om 
zaken ook formeel goed te regelen, 
dan is het verstandig daarmee niet te 
wachten tot de feestelijkheden, maar 
nu al naar een notaris te gaan om 
bijvoorbeeld een samenlevingscon
tract af te sluiten. Of toch alvast 
voor de wet te trouwen en dat pas 
volgend jaar te vieren met familie en 
vrienden.

Op de website www.notaris.nl wordt 
uitgelegd wat de mogelijke voor en 
nadelen van beide opties zijn. Daarbij 
wordt ingegaan op de eigen woning, 
eventuele kinderen of een eigen zaak 
en wat er gebeurt als één van de 
partners komt te overlijden of het stel 
toch uit elkaar gaat.

Kijk op www.notaris.nl of gebruik  
de QRcode.

GEEN TROUWFEEST 
DOOR CORONA: WAT 
SPREKEN WE AF?

Wat gebeurt er met uw hond als u 
er zelf niet meer voor kunt zorgen? 
Dat is een van de vragen waarop u 
een antwoord kunt geven door een 
levenstestament te laten opstellen. 
In zo’n levenstestament legt u 
keuzes vast voor het moment dat u 
zelf niet meer kunt beslissen. Dat 
kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld 
bij een ziekenhuisopname, 
maar ook permanent, 
bijvoorbeeld bij 
dementie.

Op de website www.notaris.nl (van 
de Koninklijke Notariële Beroeps
organisatie KNB) vindt u een handige 
vragenlijst, waarmee u zich kunt 
voorbereiden op een gesprek met de 
notaris over uw levenstestament. In 
een levenstestament benoemt u vaak 
een vertrouwenspersoon, wiens rol u 
zelf kunt bepalen.

In de checklist worden volgende on
derwerpen gedetailleerd uitgewerkt:
1. Wat gaat uw vertrouwenspersoon
    voor u doen?
2.  Wie wordt uw vertrouwens  
    persoon?
3. Hoe wilt u het toezicht regelen?
4. Wat kunt u regelen voor onvoor    
    ziene omstandigheden?
5. Wie informeert u over uw    
    levenstestament?

Denk eens 
na over uw 
hond…

iStockphoto

iStockphoto

iStockphoto
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Samenwoners die geen  formele 
afspraken hebben gemaakt, 
kunnen maar beter direct maat-
regelen nemen om hun recht op 
een nabestaandenpensioen veilig 
te stellen. Dat kan door het laten 
opstellen van een samenlevings-
overeenkomst (door een notaris) 
of door een geregistreerd partner-
schap (via de gemeente) aan te 
gaan. Ook kan het verstandig zijn 
contact op te nemen met het pen-
sioenfonds. Dit heeft Jasper Nobel, 
kandidaat-notaris in Utrecht, het 
afgelopen voorjaar gezegd in een 
tv-uitzending van het consumen-
tenprogramma Kassa.

‘Als je samenwoont dan gelden vaak 
extra voorwaarden voor het partner
pensioen’, aldus Nobel. ‘Meestal heb 
je een notariële samenlevingsover
eenkomst nodig waarmee je je part
ner kunt aanmelden bij je pensioen
fonds. Denk ook aan  pensioenfondsen 
waar je eerder pensioen opbouwde. 

Soms is een minimale duur van de 
samenwoning vereist. Bij een enkel 
pensioenfonds is er geen partner
pensioen voor samenwoners. Extra 
tip: kijk wat de voordelen zijn om alle 
pensioenen onder te brengen bij één 
fonds. Vaak kan dit een veel hoger 
partnerpensioen opleveren dan op 
basis van regelingen bij een fonds 
waar je een zogenoemde slapende 
deelnemer bent.’

‘Mensen die met elkaar getrouwd zijn 
of een geregistreerd partnerschap 
hebben (dat sluit je bij de gemeente 
en is hetzelfde als een huwelijk) 
hoeven dat niet te doen omdat het 
pensioenfonds automatisch bericht 
krijgt via de overheid. Voor zover 
sprake is van een partnerpensioen 
komt dit dan aan de echtgenoot toe. 
Dit is anders als je in het buitenland 
woont, dan moet je je huwelijk ook 
doorgeven aan het pensioenfonds.’
De beroepsorganisatie van notarissen 
(KNB) steunt de plannen om te pro

beren om voor alle pensioen fondsen 
dezelfde regels te laten gelden voor 
het partnerpensioen en vindt het een 
goed idee als ook samenwoners met 
een notariële samenlevingsovereen
komst het opgebouwde pensioen 
makkelijker met elkaar kunnen delen.

Jasper Nobel, kandidaat-notaris bij 
Everest Legal Notariaat, werkte mee 
aan de wintereditie 2019-2020 van 
Goed Geregeld!. Hij besprak tien 
praktijksituaties, waarbij hulp van 
een notaris kan worden ingeroepen. 
Die bespreking is terug te vinden 
door gebruik te maken van de 
 QR-code of te kijken op  
www.goedgeregeldmagazine.nl.

Notaris: ‘Samenwoners, stel nabestaandenpensioen veilig’

NIEUWS
ENTIPS
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Het grootste deel van het vermogen 
van Kirk Douglas gaat naar goede 
doelen. De acteur, die kort geleden 
op 103-jarige leeftijd overleed, laat 
50 miljoen dollar na aan een aantal 
charitatieve instellingen.

Onder meer een kinderziekenhuis 
in Los Angeles en de Kirk and Anne 
Douglas Childhood Center kunnen 
rekenen op een deel van de erfenis, 
evenals het beurzenprogramma 
voor kansarme studenten van de 
St.  Lawrence University en het 
Kirk Douglas Theatre in het bij Los 
 Angeles gelegen Culver City. Volgens 
verschillende media laat Kirk Douglas 
(die onder meer bekend werd door 
zijn hoofdrol in de film ‘Spartacus’) in 
het geheel niets na aan zoon Michael 
Douglas, met wie hij overigens 
wel een uitstekende relatie leek te 
hebben.

Erfenis Kirk Douglas
naar goede doelen

P
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Naast begraven, cre-
meren of je lichaam ter 
beschikking stellen aan 
de wetenschap, kunnen 
mensen er straks moge-
lijk ook voor kiezen om 
na de dood hun lichaam 
te laten oplossen in een 
verwarmde vloeistof: 
alkalische hydrolyse. 
Deze methode wordt 
ook wel resomeren 
genoemd.

De Gezondheidsraad 
schrijft in een advies 
aan minister Ollongren 
van Binnenlandse Zaken 
dat dit uitvaartproces 
voldoet aan de eisen 
voor veiligheid, waardig
heid en duurzaamheid. 
Op basis van dit advies 
kan de Tweede Kamer 
beoordelen of ze deze 
methode wil opnemen in 
de nieuwe Uitvaartwet.

De uitvaartbranche pleit 
al jaren voor het toestaan 
van alkalische hydrolyse. 
Het zou duurzamer zijn 

dan begraven of creme
ren. Het proces gebeurt 
in een cilinder. Het 
lichaam wordt in wollen 
lakens gewikkeld en gaat 
er zonder kist in. Het 
lichaam wordt vervolgens 
onder hoge druk in water 
met alkali opgelost. De 
botten blijven over. Die 
worden daarna tot poeder 
gedroogd en begraven 
of meegegeven aan nabe
staanden.

De Gezondheidsraad keek 
ook naar een andere 
techniek, het zogenoem
de humaan composteren. 
Daarbij wordt het lichaam 
in koolstofrijk materiaal 
gelegd en door bacteriën 
afgebroken en omgezet 
in compost. In het advies 
aan de minister staat dat 
over deze manier van 
begraven nog te weinig 
informatie beschikbaar is 
om te kunnen beoordelen 
of het zou kunnen worden 
toegestaan.

De Rechtbank Zeeland-West- 
Brabant heeft vorig jaar een testa-
ment vernietigd omdat het was op-
gesteld in opdracht van iemand die 
leed aan dementie. Bijzonder aan 
deze uitspraak was dat de oudere 
vrouw, die het testament had laten 
opstellen, nog leefde. Dat laatste is 
vrij bijzonder. De rechtszaak was 
onder andere aangespannen door 
haar beide dochters.

De vrouw was in november 2015 
getrouwd met een vijftien jaar 
jongere partner die ze een paar 

jaar eerder had leren kennen via 
een contactadvertentie. Vóór de 
huwelijksvoltrekking was door een 
geriater al geconstateerd dat de 
vrouw verschijnselen van dementie 
had. Twee maanden na het huwelijk 
werd het testament gewijzigd en 
werd de  nieuwe levenspartner van de 
vrouw tot enig erfgenaam benoemd, 
ten koste van beide dochters. De 
rechtbank gaf beide dochters gelijk 
en vernietigde het testament. Door 
haar ‘geestelijke stoornis’ was moe
der niet in staat geweest de gevolgen 
van haar handelen te overzien.

Uw lichaam laten oplossen: 
dat kan straks ook

FINANCIEEL MISBRUIK: TESTAMENT 
ONGELDIG VERKLAARD
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‘Filantropen moeten juist nu
verantwoordelijkheid nemen’

Facebook, Twitter, Linkedin: 
digitale accounts horen ook bij 
onze nalatenschap. Weinig mensen 
denken daarover na. Wie nadenkt 
over zijn of haar nalatenschap doet 
er goed aan ook iets te regelen 
voor digitale accounts omdat u 
misschien wilt voorkomen dat u 
eeuwig voorleeft op internet en 
uw contacten bijvoorbeeld nog 
jaarlijks worden geattendeerd op 
uw ‘verjaardag’.

Notarissen adviseren daarom een lijst 
te maken van alle digitale accounts 
en bijvoorbeeld in uw testament een 
executeur te benoemen aan wie u uw 
digitale identiteit toevertrouwt.
Vaak kunt u in een socialmediaplat
form instellen wat er na uw overlijden 
met uw account gebeurt. Bij Google 
kunt u bijvoorbeeld aangeven wat er 
met uw gegevens moet gebeuren na 
een bepaalde periode waarin u niet 
heeft ingelogd. En bij Facebook kunt 
u een contactpersoon benoemen voor 
uw profiel na uw overlijden.

Let ook op wat er met uw  gegevens 
in de cloud gebeurt. Sommige 
 hostingpartijen verwijderen al uw 
bestanden na uw overlijden. Ook 
foto’s die misschien van waarde zijn 
voor uw nabestaanden. Misschien 
heeft u ook betaalde accounts die 
elke maand van u incasseren. Of 
accounts met een tegoed. Maak het 
uw nabestaanden gemakkelijk om  
die accounts stop te zetten en het 
tegoed op te vragen.

Een uitgebreid artikel over dit onder
werp is gepubliceerd in de vorige 
editie van Goed Geregeld! Het is te 
lezen door gebruik te maken van de 

QRcode of te 
kijken op www. 
goedgeregeld 
magazine.nl.

DENK NA OVER JE 
DIGITALE ERFENIS
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Een interessante stelling van 
drie hoogleraren: wacht niet 
met schenken tot na je dood, 
maar haal je erfenis naar voren. 
Als ‘vitale lokale voorzieningen’ 
door de coronacrisis in grote 
problemen komen, laat dan niet 
alleen de overheid bijspringen, 
maar ook het  ‘filantropisch 
maatschappelijk initiatief’. 
Wie geld over heeft voor goede 
doelen, kan dat het beste 
nu inzetten. Aldus Sylvester 
Eijffinger (hoogleraar Finan-
ciële economie), Sigrid Hemels 
(hoogleraar Belastingrecht) en 
Theo Schuyt (hoogleraar Filan-
tropische Studies) op 10 mei in 
De Volkskrant.

Het drietal doet vier concrete 
voorstellen aan filantropen om 
hun maatschappelijke betrok
kenheid vorm te geven:

1. De cultuursector verkeert 
in acute nood. Ongeveer 
8 procent van de Nederlandse 
huishoudens met een testa
ment begunstigt een goed doel. 
Haal deze nalatenschappen 
naar voren: waarom wachten, 
terwijl bij theaters, musea en 
kunstgezelschappen het water 
aan de lippen staat? Koop het 
stedelijk museum of het lokale 
theater als deze op omvallen 
staan. 
 

2. Neem een aandeel in lokale of 
regionale ziekenhuizen als de 
schulden en financiële lasten 
hen boven het hoofd groeien. 
Niet om winst te maken, maar 
omdat het de zekerheid geeft 
dat ze blijven. Beleg uw geld 
daarin. Dat kan ook in het 
museum, de basisschool, de 
buurtbibliotheek, de hoge
school of universiteit. 

3. Investeer in medisch onder
zoek, in onderwijs of 
maatschappelijke  relevant 
onderzoek. Kies voor 
 wetenschappelijk beleggen.  
Als investeerder krijgt men 
wellicht minder terug, maar  
de psychische en sociale  
beloning is groot. 

4. Help met een overbruggings
investering of uitgestelde 
lening uw lokale culturele  
zorg of onderwijsinstellingen. 
Eventueel met een garantie
regeling van overheidswege. 
De banken rekenen toch 
 negatieve rente. Het vaccin 
komt eraan. Binnen een af
zienbare tijd zijn de ernstigste 
problemen voorbij.’

‘Door covid19 verkeert de 
Nederlandse nonprofitsector in 
zwaar weer. Tijd om filantropie 
als maatschappelijke kracht te in
tegreren in de verzorgingsstaat’, 
aldus de drie hoogleraren.

NIEUWS
ENTIPS

iStockphoto



De toegift van Joop Valstar
Meer dan dertig jaar was Joop 
Valstar donateur van Aidsfonds. 
In 2018 overleed hij, na een kort 
ziekbed, op 72-jarige leeftijd. Hij 
had Aidsfonds opgenomen in zijn 
testament. 

“Joop was een heel 
fijnzinnig en betrokken 
man. Hij liep niet te 
koop met zijn steun 
aan goede doelen”,  
aldus een vriend.

Vlak voor zijn dood besloot Joop 
dat hij een afscheidsportret wilde. 
Hij vroeg fotograaf Erwin Olaf. 
Het resultaat is dit bijzondere 
portret. Een paar uur later is Joop 
overleden. 

Met zijn nalatenschap wilde Joop 
eraan bijdragen dat er niemand 
meer overlijdt aan aids. Daarom 
wordt zijn toegift ingezet voor 
wetenschappelijk onderzoek naar 
de genezing van hiv. Per jaar over-
lijden 770.000 mensen aan de ge-
volgen van aids. Dat zijn er 2.100 
per dag. Veelal mensen in de bloei 
van hun leven. Zo’n 38 miljoen 
mensen hebben momenteel het 
hiv-virus. Ruim 30% van hen heeft 
nog steeds geen toegang tot de 
levensreddende medicijnen.

Meer weten
over nalaten aan Aidsfonds
Vraag de gratis brochure aan op 
www.Aidsfonds.nl/nalaten of neem 
contact op met Noud Rietman  via 
e-mail: nrietman@aidsfonds.nl of 
telefoon: 020 62 62 669

Stichting Aidsfonds – Soa Aids Nederland Postbus 10845, 1001 EV Amsterdam, IBAN NL37 INGB 0000 0089 57

Joop V
alstar. Foto: E

rw
in O

laf. 
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‘Wandelen is mijn hobby, ik liep twee 
keer naar Santiago de Compostella. De 
laatste keer via de rustige route, waar 
je minder mensen tegenkomt. Want ik 
kan wel wandelen maar niet meedoen 
met de avonden waarop wandelaars 
elkaar ontmoeten. Te druk. Net als 
theaterbezoek, etentjes, feestjes… 
Na je werk onderweg naar huis snel 
boodschappen doen, tussendoor nog 
even iemand bellen? Dat lukt me niet 
meer. Mijn werk was mijn lust en mijn 
leven. Dat is weg en dat doet pijn.  

Tegenwoordig help ik als vrijwilliger 
via Humanitas mensen bij het orde
nen van hun administratie. Cijfers, 
rekenwerk zit in een ander deel van 
je hersenen. Het bij mij onbeschadig
de deel. Drie jaar geleden raakte de 
auto waarin ik als passagier meereed 
betrokken bij een kopstaartbotsing. 
Daarbij heb ik blijvend hersenletsel 
opgelopen. Je ziet het niet aan me, 
omdat ik veel buiten ben, er gezond 
uitzie. Maar ik moet zoeken naar 
woorden, ben snel overprikkeld. 

Aan de ene kant doe ik erg mijn best 
erin te berusten dat ik nu een ander 
leven leid. Maar natuurlijk hoop ik 
óók dat er nog iets verbetert. Nu is er 
vooral aandacht voor hoe je het beste 
met je overprikkelde hersenen kunt 
omgaan. Maar de precieze oorzaak van 
die overprikkeling? Behandelings
mogelijkheden? Daarnaar is nog 
zóveel onderzoek nodig. Omdat wij, 
mijn vrouw en ik, daaraan willen 
bijdragen, nemen wij de Hersenstich
ting op in ons testament. Ik heb zelf 
 contact met ze opgenomen. Later heb
ben we preciezere afspraken gemaakt 
en bij de notaris vastgelegd. 

Wij willen na onze dood iets door
geven. Iets dat wij belangrijk vinden. 
Ik hoop dat meer mensen dat ook 
zullen doen. Want er kan je zómaar 
iets gebeuren…” >>

ER KAN JE 
ZÓMAAR IETS 
GEBEUREN’

‘

Een persoonlijke vraag: heeft 
u een goed doel opgenomen in 
uw testament? Misschien even 
schrikken, maar het onderwerp 

wordt steeds meer bespreekbaar. 
Drie Nederlanders vertellen 

openlijk over het goede doel dat 
in hun testament staat.

Tekst Barbara Schilperoort
Fotografie Marcel Molle

MAG IK  
EVEN IN UW  
TESTAMENT 

KIJKEN?



13

Wies Oldenkamp (58) was directeur
bestuurder ad interim in de zorg.
In haar testament staat de Hersenstichting
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Door uw steun kunt u onderzoek naar longziekten mede mogelijk maken. Dat kunt u doen door middel van 
een gift (die onder bepaalde voorwaarden belastingvrij kan zijn), door middel van een legaat of door 
Stichting Astma Bestrijding als erfgenaam aan te wijzen. 

Uw giften kunt u overmaken naar rekeningnummer NL54 GILL 0265 9532 00 (InsingerGilissen Bankiers N.V.) 
t.n.v. Stichting Astma Bestrijding te ‘s-Gravenhage.

Ondersteunt u ook onderzoek ter voorkoming van 
Astma en COPD in de toekomst?

www.astmabestrijding.nl

Astmabestrijding_1-2_GG_Z20.indd   1 19-05-20   10:04

Wie zorgt er voor Floris?
Mijn man en ik zijn de trotse ouders van Floris. Tijdens een 
weekendje weg bedachten we dat er niets is geregeld voor als 
ons iets overkomt. Wie gaat dan voor Floris zorgen? Met mijn 
zus en zwager hebben we goede afspraken gemaakt. Bij de 
notaris hebben we alles in onze testamenten laten vastleggen. 
Een hele geruststelling!

Je regelt het bij de notaris
Lees meer op

notaris.nl/
voogdij

Wij dragen uw huisdier een 
warm hart toe! Steunt u ons?

De Seniorenclub is het eerste bejaardentehuis 
voor honden en katten in Nederland. 
De “Club” is in eerste instantie opgezet voor de 
opvang van dieren waarvan de eigenaar niet 
meer in staat is te zorgen, bijvoorbeeld doordat 
de eigenaar zelf in een bejaarden- c.q. 
verpleeghuis opgenomen moest worden.

Onze bejaarde of door een ongemak, moeilijk 
te plaatsen asieldieren vinden hier ook een 
warme mand. 
Het adoptiefonds helpt, helpt u mee?

        STICHTING

NationaleDierenzorg
                                                    WASSENAAR

Stichting Nationale Dierenzorg

Zijdeweg 56

2245 BZ Wassenaar

070-5179852

info@ndz.nl

www.ndz.nl

ASIEL  PENSION  DIERENBEJAARDETEHUIS  CRECHE  DIERENAMBULANCE

Naamloos-3.indd   1 22-06-20   11:54
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‘Mijn hele schooltijd bracht ik door op 
Curaçao, waar mijn vader lesgaf aan 
een middelbare school. Aan  dezelfde 
school waar ik later, veel later, zelf 
docent Frans werd. Kort na mijn 
afstuderen aan de Vrije Universiteit 
woonde en werkte ik een aantal jaren 
in Suriname, een land waar ik me 
heerlijk thuis voelde. Maar in de loop 
van die jaren in de Tropen, werd ik 
me er steeds meer van bewust welk 
verschil je huidskleur maakt, waar en 
in welke cultuur je opgroeit, welke 
invloed racisme heeft. Dat werd nog 
eens versterkt toen ik in Amsterdam 
NT2, Nederlands aan anderstaligen 
uit de hele wereld ging geven. En toen 
ik na mijn pensioen als leraarvrijwil
liger hielp bij de opvang van vluchte
lingen, hier in de Koepelgevangenis in 
mijn nieuwe woonplaats Arnhem. 

Dus toen ik een jaar of zes geleden 
besloot om een goed doel in mijn tes
tament op te nemen, dacht ik meteen 
aan Artsen zonder Grenzen. Een be
trouwbare, nietpolitieke organisatie 
die mensen medische hulp geeft waar 
het nodig is. Zelf heb ik geen kinde
ren, mijn neven en nichten hebben 
genoeg kansen gekregen. En we zijn 
in Nederland relatief nog altijd goed 
af. Vandaar. 

Artsen zonder Grenzen is ook exe
cuteurtestamentair, zoals in mijn 
testament is vastgelegd. We hebben 
afspraken gemaakt over mijn laatste 
wensen. Nu moet ik nog mijn codicil 
opstellen voor de dingen die ik aan 
dierbaren nalaat. Maar wat doe ik met 
de sieraden van mijn moeder die ik 
nog in een doosje bewaar? Die mooie 
spullen die ik ooit uit Afrika meenam? 
Want je wilt toch niet dat die op de 
grote hoop belanden. Daar ben ik nog 
niet uit…’ >>

WE ZIJN IN 
NEDERLAND 
RELATIEF NOG 
ALTIJD GOED AF’

‘
Ati van der Kolk (78) was docent Frans en NT2.
In haar testament staat Artsen zonder Grenzen
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‘Van kind af aan kan ik urenlang bui
ten doorbrengen. Van alle seizoenen 
vind ik de herfst het mooist. Maar dat 
komt ook omdat het fotograferen van 
paddenstoelen mijn grote hobby is. 
Geregeld neem ik ook mijn kinderen 
mee om de natuur te ervaren. Ik houd 
ze voor om eerbied te hebben voor 
alles wat leeft. 

Het behouden, beschermen van natuur 
en van zwakkeren in de samen leving. 
Daaraan wil ik bijdragen. Daarom 
steun ik goede doelen, doneer aan na
tuur en milieuorganisaties en doe ik 
regelmatig een bedrag in dat bakje bij 
Albert Heijn. Greenpeace is een soort 
waakhond voor de  continuïteit van het 
leven, van ál het leven. Dat is nodig, 
want ik vind dat we niet goed omgaan 
met de aarde. Op een gegeven moment 
stelde Greenpeace donateurs de vraag 
of ze een goed doel in hun testament 
zouden willen opnemen. En of ze dan 
aan Greenpeace dachten. Ik antwoord
de: ja. Mijn zwager overleed plotseling, 
op vrij jonge leeftijd. Dat zette me 
aan het denken. Je gaat ervan uit dat 
het jou niet gebeurt, maar het kan elk 
 moment afgelopen zijn. Wat dan? 

Mijn vrouw werkt ook in de detail
handel. We hebben geen  topinkomen, 
maar Greenpeace staat in ons testa
ment. Bij de notaris hebben we 
vastgelegd welk bedrag minimaal of 
maximaal beschikbaar komt – afhan
kelijk van de behoeften van ons gezin. 
Greenpeace weet van onze regeling, 
maar geen bedragen. 

Op hun verzoek vertel ik in filmpjes 
en bladen over ons besluit om ze in 
ons testament te benoemen. Soms 
komt zo’n filmpje langs op tv. Klanten 
herkennen me in de winkel. We raken 
erover aan de praat, waarna ze verder 
gaan nadenken. Daar begint het mee.’

WIJ HEBBEN 
GEEN 
TOPINKOMEN, 
MAAR TOCH…’

‘
Bob Dofferhoff (49) is winkelmanager 
en vader van drie kinderen.
In zijn testament staat Greenpeace



Onafhankelijk en objectief

‘Binnen onze organisatie staan de patiënt, 

onafhankelijkheid en objectiviteit centraal,’ 

zegt Marly van Overveld, coördinator bij 

Hartpatiënten Nederland. ‘Al een halve 

eeuw staat het belang van de patiënt bij 

ons áltijd voorop. We zijn er om ze met 

raad en daad bij te staan en ze te helpen 

hun weg te vinden in de door winstdoel-

stellingen gedomineerde zorg en farmacie. 

Dat kunnen we alleen maar doen door zelf 

volledig onafhankelijk en objectief te zijn. In 

tegenstelling tot vele andere organisaties, 

nemen wij géén geld aan van de voedings-

middelenindustrie, de farmaceutische bran-

che of van de overheid. Ook zijn wij CBF 

erkend en dragen wij de ANBI-status.’

Een goed hart is goud waard

‘Dankzij de vrijgevigheid van donateurs die 

ons een warm hart toedragen, kunnen wij 

ons werk doen. We brengen lotgenoten 

samen, inventariseren wachttijden, hebben 

aandacht voor jonge hartpatiënten, lifestyle 

en vrouwencardiologie, maar organiseren 

ook reizen onder medische begeleiding, be-

hartigen de belangen van patiënten én hun 

families en hebben ook een Meldpunt Hart-

patiënten opgericht. Daar kan men terecht 

als er sprake is van onjuiste behandeling 

(medische missers of onjuiste communica-

tie bijvoorbeeld). Om een nóg beter inzicht 

te krijgen in de ervaringen na een zieken-

huisbezoek, is Hartsignaal opgericht, waar-

mee we peilen en signaleren. Wij bekijken 

en belichten de positieve kanten en gaan 

aan de slag met diverse ziekenhuizen om 

verbeterpunten aan te dragen en door te 

laten voeren. We merken dat de ziekenhui-

zen hier open voor staan waardoor de zorg 

alleen maar beter wordt’ aldus Marly.

‘Help een hartpatiënt om mens te zijn’

‘Nalaten met het hart
op de goede plek’

Voor veel mensen is niet alles even vanzelfsprekend. Want als een van de belangrijkste organen in je lijf wat mankeert,
dan zit je ineens vol met vragen. Vragen waar je eerder nooit over nadacht, nooit over na hóefde te denken. Dan ontstaat de
behoefte om met iemand te praten over alles wat er op je afkomt, wat je meemaakt. Je zoekt iemand om mee op pad te gaan
of ervaringen mee te delen. Je bent op zoek naar betrouwbare informatie, zodat je weet waar je aan toe bent. Dé plek, waar

je je hart kunt luchten en waar professionals belangeloos hulp bieden, is Hartpatiënten Nederland.

Zwartbroekstraat 19
6041 JL Roermond

T +31 475 31 72 72
E roermond@hartpatienten.nl

W www.hartpatienten.nl

IBAN NL35 INGB 0000 594 000www.hartpatienten.nl/schenken-nalaten



Apetrots!
Goede doelen  
en hun mooiste 
resultaten

Het resultaat telt! Dat geldt 
zeker voor goede doelen. 
Goed Geregeld! vroeg drie 
goede doelen waar zij trots 
op zijn. Drie uiteenlopende 
antwoorden.
Tekst Roel Smit | Beeld iStockphoto e.a.
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et onderwerp was nogal 
een taboe, maar het 
moest toch maar eens 

aan de orde gesteld worden, 
vond de Maag Lever Darm 
Stichting. Je gaat de straat 
op, maar je hebt een buik of 
blaasprobleem. Hoe snel kun 
je dan bij een publiek toegan
kelijk toilet zijn als dat nodig 
is? We hebben het er niet over, 
maar één op de vier Neder
landers met een spijsver
teringsziekte durft regelmatig 
de deur niet uit angst dat ze 
niet snel genoeg een toilet 
kunnen vinden. En zo kan 
schaamte leiden tot isolement 
en eenzaamheid.

Voor de Maag Lever Darm 
Stichting, financier van veel 
wetenschappelijk onderzoek 
naar spijsverteringsziekten, 
was het ook een nieuwe aan
pak: aandacht vragen voor de 
beschikbaarheid van publiek 
toegankelijke toiletten. Het 
bleek echter een schot in de 
roos. De herkenning was groot, 
niet alleen bij mensen met 
gezondheidsproblemen, maar 
bijvoorbeeld ook bij gezonde 
ouderen en bij ouders van 
jonge kinderen. Patiënten
organisaties, ouderenbonden, 

reizigersorganisatie Rover en 
anderen sloten zich aan bij de 
‘Toiletalliantie’, die als missie 
heeft in 2023 voldoende open
bare toiletten in Nederland te 
hebben.

‘We hebben dit in Nederland 
heel slecht geregeld’, zegt 
Bernique Tool, directeur van 
de Maag Lever Darm Stichting, 
die opkomt voor de ruim 2 mil
joen Nederlanders met een 
spijsverteringsziekte.  ‘Veel 
slechter dan bijvoorbeeld in 
Engeland, Frankrijk of Duits
land. Eigenlijk zijn er bij ons 
geen regels of richtlijnen. Daar 
zijn we dus mee begonnen: wij 
vinden het redelijk dat je in de 
publieke ruimte, dus op straat, 
binnen de kritieke vijf minu
ten bij een publiek toeganke
lijk toilet kunt zijn. Dat kan 
dus ook in een supermarkt, 
een bibliotheek of een horeca
gelegenheid zijn. Dat betekent: 
maximaal 500 meter lopen.’

De actie, die drie jaar  geleden 
van start ging, kreeg veel 
aandacht. Ruim de helft van 
de gemeenten is bezig met 
het onderwerp en vele willen 
hun aantal openbare toiletten 
vergroten. Beschikbaarheid 

is echter nog iets anders dan 
vindbaarheid. Daarom kwam 
er ook een HogeNood app, 
waarop bijna 6.000 openbare 
en opengestelde toiletten te 
vinden zijn. Niet alleen op 
straat, maar ook bezoekers
toiletten van vestigingen van 
onder andere Albert Heijn, 
Jumbo en Plus. Op de website 
waarkaniknaardewc.nl kunnen 
retailers, horeca ondernemers 
en andere bedrijven en 
organisaties inmiddels hun 
eigen toiletruimte aanmel
den.  Gemeenten met een 
groot aantal publieke toilet
ten  kregen een pluim van de 
Toilet alliantie.

Hoe trots is Bernique Tool? 
‘Best wel. Het onderwerp is nu 
bespreekbaar. Er wordt niet 
meer lacherig over gedaan 
en het onderwerp staat echt 
op de agenda. Maatregelen 
en aanpassingen beginnen te 
komen. Maar we zijn er nog 
lang niet. Nu proberen we ook 
nog met landelijke retailketens 
tot afspraken te komen. V&D 
is er niet meer, maar als er één 
reden is waarom dit bedrijf 
wordt gemist, is het omdat je 
daar altijd wel naar het toilet 
kon.’ >>

H

Waar vind ik een toilet?

Bernique Tool
(Maag Lever Darm Stichting)  
Er wordt niet meer 
lacherig over 
gedaan’

  

‘



Samen iets blijvends achterlaten 
Wilde Ganzen steunt aanpakkers: mensen die op eigen kracht hun toekomst 

en die van anderen verbeteren. Met kleine, slimme projecten zorgen zij op korte 

termijn voor zichtbaar resultaat in buurten en dorpen. 

Door wilde Ganzen  op te nemen in uw testament geeft u, ook als u er niet 

meer bent, deze mensen de kans om armoede van onderop te doorbreken. 

Meer informatie over onze projecten of 

wilt u de brochure Nalaten ontvangen? 

Bel of mail naar Emmy Janssen – Relatiemanager: 

033 - 204 5522 / emmy@wildeganzen.nl 
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n tijden van nood leer je 
je vrienden kennen. In 
tijden van nood leer je ook 

het karakter van een samen
leving kennen, zeggen ze bij 
het Oranje Fonds. Dit fonds 
(naar eigen zeggen het groot
ste nationale fonds op sociaal 
gebied) steunt projecten die 
erop gericht zijn iedereen mee 
te laten doen aan de samen
leving.

Het zijn drukke tijden en dat 
is – ondanks de situatie – een 
goed teken, zegt plaatsvervan
gend directeur Marc van Hal. 
Want in de coronacrisis is het 
risico op een sociaal isole
ment bij alleenstaanden en bij 
 ouderen nog veel groter dan 
anders. ‘Juist nu blijkt dat veel 
mensen in Nederland klaar 
staan voor een ander. Wij zijn 
trots op de kracht van lokale, 
sociale  initiatieven, juist in 
deze tijd.’

Ze moesten een paar maanden 
geleden snel schakelen bij het 
Oranje Fonds. Vanwege de uit
zonderlijke situatie werd een 
speciaal Corona Hulpfonds 
voor acute hulp in het leven 
geroepen. Daarvoor moesten 

andere, nieuwe projectaanvra
gen zelfs even wachten. Bin
nen een paar weken kwam er 
een stortvloed aan  initiatieven 
uit de samenleving, die alle
maal in korte tijd op hun me
rites moesten worden beoor
deeld. ‘Ons team projectadvies 
heeft veel overuren gemaakt’. 
Vele initiatiefnemers kregen 
al binnen een week te horen 
of ze in aanmerking kwamen 
voor een bijdrage.

En zo kon de Speelgoedbank 
Almelo 2.000 tassen met 
speelgoed, puzzels en boeken 
uitdelen aan thuiszitters die 
het moeilijk kunnen beta
len. Onder de naam ‘Serve 
The City’ konden ouderen 
een digitale rondwandeling 
door  Amsterdam maken. De 
Stichting Piëzo (Zoetermeer) 
ging koken voor kwetsbare 
buurtgenoten en op het plat
form Denkaandezorg.nl kan 
iedereen een positief bericht 
 achterlaten voor zorgmede
werkers in de frontlinie. En zo 
zijn er nog tientallen initiatie
ven om een “klein stukje geluk 
en verbinding” te brengen, 
zoals Marc van Hal het om
schrijft.

Als we er allemaal voor elkaar 
zijn, staat niemand er alleen 
voor, is een slogan van het 
Oranje Fonds. De cijfers wijzen 
uit dat er nog genoeg te doen 
is. ‘Meer dan 2 miljoen Neder
landers staan er feitelijk alleen 
voor’, zegt Marc van Hal. ‘En 
velen van hen vereenzamen 
om uiteenlopende redenen. Er 
zijn mensen die ouder  worden 
en daarbij geleidelijk hun 
naaste vrienden en familie
leden kwijtraken. Ook zijn er 
velen die om welke reden dan 
ook financieel in de  problemen 
zijn gekomen. Of ze raken 
geïsoleerd vanwege een taal
achterstand. We willen zoveel 
mogelijk mensen helpen.’ 

‘Het is ontzettend belangrijk 
dat we snel een vaccin of een 
geneesmiddel vinden tegen 
het coronavirus, maar laten we 
ook oog hebben voor de slui
merende gezondheidsschade 
die eenzaamheid kan veroor
zaken. Ook dat moeten we niet 
accepteren. De saamhorigheid 
van de afgelopen maanden 
was heel fijn. Laten we hopen 
dat we die in elk geval na deze 
crisis kunnen vasthouden.’ >>

I

Laten we die 
saamhorigheid 
vasthouden’

‘

Marc van Hal
(Oranje Fonds)  
Nederlanders 
staan graag klaar
voor een ander’

  

‘

Samen iets blijvends achterlaten 
Wilde Ganzen steunt aanpakkers: mensen die op eigen kracht hun toekomst 

en die van anderen verbeteren. Met kleine, slimme projecten zorgen zij op korte 

termijn voor zichtbaar resultaat in buurten en dorpen. 

Door wilde Ganzen  op te nemen in uw testament geeft u, ook als u er niet 

meer bent, deze mensen de kans om armoede van onderop te doorbreken. 

Meer informatie over onze projecten of 

wilt u de brochure Nalaten ontvangen? 

Bel of mail naar Emmy Janssen – Relatiemanager: 

033 - 204 5522 / emmy@wildeganzen.nl 
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isschien klinkt het 
niet origineel. Dorinda 
Roos, directeur van 

Stichting MS Research, snapt 
dat best. Toch is ze het meest 
trots op de mensen die het 
onderzoek naar de bestrijding 
van multiple sclerose blijven 
doen en op de donateurs die 
dit vaak al heel lang finan
cieel steunen. ‘MS is geen hiv, 
kanker of hartziekte, waarbij 
veel mensen zich iets kunnen 
voorstellen. Voor  onderzoekers 
is dit een niche. Daarom is 
het zo mooi als ook jonge 
bevlogen mensen kiezen voor 
onderzoek naar MS en dat ook 
blijven doen. En daarom is het 
zeker net zo mooi dat dona
teurs ons soms al veertig jaar 
trouw zijn. Juist omdat ieder
een weet dat het een kwestie is 
van lange adem.’

Multiple sclerose is een 
aandoening van het  centrale 
 zenuwstelsel, die zich kan 
 uiten in het uitvallen van 
diverse functies. Soms is 
het beloop mild en kunnen 
mensen met MS, ondanks hun 
ziekte, hoogbejaard worden. 

Maar sommigen hebben 
minder geluk en zijn binnen 
een paar jaar gekluisterd aan 
een rolstoel, totdat ook de 
laatste functies uitvallen.  Veel 
functies betreffen de spieren. 
Daarom denken veel mensen 
dat MS een spierziekte is. 
Tussen de hoofdvormen zitten 
diverse varianten. MS is de 
meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen.

Is er perspectief op het 
voorkomen of genezen van 
MS? ‘Als de financiële in
put ongeveer op het huidige 
niveau blijft’, zegt Roos, ‘dan 
duurt het helaas nog decen
nia  voordat we mondiaal bij 
een oplossing zijn die ervoor 
zorgt dat alle vormen van MS 
goed te behandelen zijn en 
dat we de progressie in het 
ziektebeeld onder controle 
kunnen  houden. Gelukkig  
weten we best al veel. Bijvoor
beeld dat erfelijke factoren, via 
maar liefst 233 genen, een rol 
spelen. We weten dat tekorten 
aan vitamine D, het hebben 
van overgewicht als kind en of 
iemand de Ziekte van Pfeiffer 

heeft gehad, allemaal  factoren 
zijn die een rol spelen bij het 
wel of niet  ontwikkelen van 
MS. We weten dat de  ziekte 
veel vaker voorkomt bij vrou
wen dan bij mannen. En sinds 
kort zijn er ook enige medi
cijnen die het proces van de 
ziekte kunnen remmen. Maar 
er is nog veel, heel veel te 
onderzoeken.’

Om op een zinvolle manier 
onderzoek te financieren, is 
internationale samenwerking 
en uitwisseling van kennis 
onontbeerlijk. Dat gebeurt 
ook volop. ‘Als het gaat om 
het onderzoek naar MS hoort 
Nederland bij de topvijf van 
de wereld’, zegt Roos. Er is 
een Nederlandse Hersenbank 
voor MS – met materiaal van 
 hersendonoren met MS – en 
er zijn drie academische MS 
centra. Maar toch kan het nog 
jaren duren voordat de echte 
doorbraak er is. Inderdaad, 
een kwestie van lange adem. 
‘Daarom ben ik zo blij met ie
dereen die met ons dat geduld 
weet op te brengen.’  <<

M

Geduld essentieel 
voor gevecht tegen 
multiple sclerose

Foto A
ndré B

akker

Dorinda Roos
(Stichting MS Research)  
MS is de meest 
invaliderende ziekte 
onder jonge mensen’

  

‘



“ Wij trainen lokale artsen om 
de correcte diagnose te stellen en 
de juiste handelingen te verrichten, 
zodat de kennis blijft als wij weer 
weg zijn. Zo leggen we de basis voor 
structureel goede oogzorg. En met 
vaak heel eenvoudige ingrepen en 
betaalbare medicijnen geef je 
oogpatiënten direct hun leven 
terug. Zij kunnen weer zien. ”

Cees van der Windt,
Oogarts en medisch 
adviseur voor Laos

Door Eye Care Foundation op te nemen in uw testament geeft u 
oogpatiënten in ontwikkelingslanden kans op een heldere toekomst. 
Wilt u meer weten over nalaten aan Eye Care Foundation? Neem 
dan contact op met Maaike van Veen via 020 – 647 3879 of via 
maaike@eyecarefoundation.nl.

eyecarefoundation.nl
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CHE CHOW LI:
IK BEN HEEL ERG 
VERANDERD’

‘

HARTPATIËNTEN 
NEDERLAND

Hoe mooi is dat? 
Werken voor een 
goed doel dat 
ertoe doet. Goed 
Geregeld! sprak 
met werkers voor 
goede doelen. 
Zoals Che Chow Li 
van Hartpatiënten 
Nederland.

Tekst Roel Smit
Fotografie Marcel Molle

MOOI 
WERK!
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ijn naam doet iets anders 
vermoeden, maar Che Chow Li 
(70) is geboren in  Dordrecht. 

‘Mijn vader was een van de  eerste 
Chinezen die in de jaren dertig 
naar Nederland emigreerden. Hier 
trouwde hij met mijn moeder, een 
Nederlandse. Ik ben dus een echte  
Schapenkop, zoals ze de Dordtenaren 
noemen.’

Che Chow Li was nog maar kort 
met pensioen toen hij zijn eerste 
angina pectoris kreeg, een aanval 
van pijn op de borst als de hartspier 
te weinig zuurstof krijgt. Dat was in 
Duitsland. Een tweede keer gebeurde 
het in Noorwegen. Het waren net 
geen hartinfarcten – en dus zonder 
blijvende schade – maar het was wel 
aanleiding om gedotterd te worden.
Dat gebeurde in Nederland. Het was 
een heftige ervaring: ‘Tijdens de 
behandeling bleef mijn hart stil staan. 
Het was maar een paar seconden, 
maar ik hoorde de cardioloog zeggen: 
bel 7777, het noodnummer van het 
ziekenhuis. Binnen een halve minuut 
stonden er twintig man om me heen. 
U ben even weg geweest, zei een 
arts. En ik weet nog dat ik dacht: dat 
kan niet zo zijn, want ik lig hier stijf 
vastgebonden.’
Voor zijn echtgenote was het ook 
een heftige ervaring: ‘Zij zag ineens 
een man of zes weghollen van de 
afdeling hartbewaking om mij te 
gaan helpen.’

Het is het verhaal van veel hart
patiënten. De klap komt vaak 
onverwacht (Che Chow Li leek prima 
gezond, heeft veel gesport) en heeft 
een enorme invloed op de patiënt 
en op zijn directe omgeving. Angst 
en onzekerheid horen daar meestal 
bij. Enige psychische begeleiding om 
alles weer een plek te geven, is vaak 
geen overbodige luxe.
‘Ik ben zeker veranderd. Dat hoor ik 
ook van mijn kinderen. Ik straal meer 
rust uit, maak me niet meer overal 
druk om. Het gaat steeds meer om de 
wezenlijke dingen in het leven. Zaken 

en mensen waar je vroeger achteraan 
liep, die worden nu soms minder be
langrijk. Ik lig niet meer wakker van 
dingen waar ik vroeger wel wakker 
van zou liggen. Maar toch: af en toe 
schrik ik nog wel eens midden in de 
nacht op als ik die dokter weer hoor 
roepen: bel 7777.’

Hartpatiënten Nederland komt op 
voor de belangen van mensen met 
hartproblemen en geeft veel informa
tie over hoe ze hun leven het beste 
kunnen inrichten. De organisatie 
dateert uit de jaren zeventig. Een van 
de eerste acties was het opzetten 
van luchtbruggen voor Nederlandse 
hartpatiënten naar de Verenigde 
Staten en Engeland, omdat er in 
Nederland onvoldoende capaciteit 
was voor hartoperaties, waardoor 
mensen die op de enorme wachtlijst 
stonden, kwamen te overlijden. Dat is 
inmiddels lang geleden. Nog steeds 
brengt de vereniging, die werkt 
zonder subsidie en zonder steun van 
commerciële partijen, lotgenoten bij 
elkaar. Onder de vlag van Hartpatiën
ten Nederland worden ook zogeheten 
“Hartbrugreizen” georganiseerd.  
Che Chow en zijn echtgenote zijn ook 
al enkele malen meegereisd, naar 
ZuidSpanje, België en naar Slovenië.

Hij draagt de vereniging een warm 
hart toe en doet het nodige vrijwilli
gerswerk. Op de 50PlusBeurs gaf hij 
als ervaringsdeskundige bezoekers 
informatie over de reizen waaraan hij 
heeft deelgenomen. En als gepen
sioneerd belastingadviseur (Li had 
jarenlang een goed lopende eigen 
praktijk) schrijft hij regelmatig arti
kelen, met name over fiscaal getinte 
onderwerpen. En hij spoort anderen 
aan Hartpatiënten Nederland ook te 
steunen met een periodieke gift of 
door de vereniging op te nemen in 
het eigen testament. ‘Het is belang
rijk werk dat de vereniging doet; 
ik heb daar zelf al veel van mogen 
ervaren.’  

www.hartpatienten.nl

Z



Zoekt u een goed 
doel in uw leven?

Geef gerust aan een Erkend Goed Doel
Ziet u het CBF-logo? Dan kunt u gerust geven. Meer weten of de test doen? Ga naar cbf.nl

Doe de DonatieTest op cbf.nl en vind een Erkend Goed 
Doel dat bij u past 
Een Erkend Goed Doel draagt bij aan een betere wereld, 
gaat zorgvuldig om met geld en legt verantwoording af. 
Toezichthouder CBF controleert de kwaliteitseisen door 
goede doelen jaarlijks te checken en eens in de drie jaar 
uitgebreid te toetsen.

Zorg uit handen nemen
Ons doel is om met de Erkenning de donateur een zorg uit handen 
te nemen. De Erkenning geeft aan dat je als goed doel de basis op 
orde hebt en dat je doet wat je hebt beloofd.

CBF_Najaarscampagne_Advertentie_181x129.indd   1 06-05-2020   22:02

Geven om een ander

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten 
in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. 
Elk jaar steunen we ruim 500 kansrijke initiatieven in 
Nederland, zoals Spirit of Youth, die kwetsbare mensen 
helpen om hun situatie te doorbreken. Initiatieven voor 
onder meer dak- en thuisloze jongeren, tienermoeders 
en kwetsbare ouderen. Zo zorgen we met elkaar voor een 
samenleving waarin plek is voor iedereen.

Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden 
van gericht nalaten. Uw legaat wordt voor de volle 
100% besteed aan projecten waar mensen omzien 
naar de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Stapvoets 
talent ontwikkelen
Spirit of Youth biedt jongeren uit de jeugdzorg 
een leer-werkplek op een paardenhouderij. 
Hier leren ze voor de paarden te zorgen en krijgen 
ze de kans om hun talenten te ontwikkelen. 
Er is nu veel te doen over de jeugdzorg. Kansfonds 
steunt projecten die deze jongeren structureel 
op weg helpen.

Voor meer informatie neemt u, uiteraard 
geheel vrijblijvend, contact op met:
Michiel Huisinga, adviseur filantropie
m.huisinga@kansfonds.nl
tel: 035 – 626 10 23

www.kansfonds.nl    IBAN: NL20 INGB 0660 9712 40



Het Liliane Fonds steunt kinderen met een handicap op de armste plekken van  

de wereld met individuele hulp op maat. Zoals Joseph en Trinité uit Benin die 

slechthorend zijn en leren hoe ze het woord haan in gebarentaal uitbeelden. 

Kleinschalig, concreet en doeltreffend. Dat doen we al 40 jaar.

U kunt ons helpen levens te veranderen, bijvoorbeeld met een gift, een fiscaal 

voordelige schenking, een fonds op naam, of via uw testament. 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?  

Kijk voor meer informatie op www.lilianefonds.nl/help-mee of bel geheel  

vrijblijvend met Hester Klute op ons gratis servicenummer 0800 - 7 800 800.

Een geschenk voor het leven

Hester Klute Vraag onze brochures aan:  ✆ 0800 - 7 800 800 (gratis) of www.lilianefonds.nl/help-mee 

29120031 LIL Advertentie nalaten/Goed Geregeld zomer 2020.indd   1 11-06-20   14:12



Een ander mens blij maken. Daar word je 
zelf ook gelukkig van. Zo simpel is het voor 
tvpresentatrice Natasja Froger. ‘Ik kan niet 
tegen onrecht, zo is het altijd al geweest.’ 
Goed Geregeld! sprak met Neêrlands 
bekendste ‘goededoelenvrouwtje’.

Tekst Roel Smit / Beeld Nick van Ormondt,
Anneke Janssen (Hollandse Hoogte)
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‘ER IS NIETS 
MOOIER DAN 

EEN ANDER 
MENS BLIJ 

MAKEN’

Natasja 
Froger komt 

nu op voor 
vergeten 
kinderen



huis noemen we haar 
het goededoelen
vrouwtje’, zei René 
Froger een paar jaar 

geleden met een kwinkslag over 
zijn vrouw. Dat was toen Natasja 
Froger voor haar werk voor de 
samenleving onverwacht werd 
beloond met een ridderorde. 
Ze moet glimlachen om die 
typering: ‘Het klopt wel. Dat zit 
er nu eenmaal in, ik had het al 
toen ik een kind was. Ponyrijden 
met spastisch kinderen, zielige 
hondjes en katjes opvangen. 
Mijn moeder zag me telkens 
weer aankomen, maar ze 
 stimuleerde me. Waar ik ook 
mee aankwam, ze steunde me 
en ze hielp me.’

‘Ik kan heel slecht tegen onrecht 
en ik probeer me in te zetten 
voor wie zelf nog geen stem 
heeft. Vroeger waren dat dieren, 
nu zijn het vooral kinderen. En 
wat onze eigen kinderen betreft: 
die zeiden vroeger wel eens 
“daar heb je mama weer”, maar 
intussen werd het zaadje wel 
geplant en nu staan ze alle vier 
ook zo in het leven. Bewust bezig 
met hun medemensen, dat is 
heel mooi om te zien, daar word 
ik blij van. Eigenlijk vind ik dat 
ieder mens de plicht heeft om 
iets te doen voor een ander. Dat 
hoeft niet eens zo vaak. Al ga je 
maar eens in de maand rummi
kuppen in een bejaardenhuis.’>>

‘T
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Natasja Froger is actief (geweest) 
voor verschillende goede doelen. 
 Tegenwoordig bijvoorbeeld voor 
Orange Babies, de organisatie die 
strijd tegen de verspreiding van hiv, 
met name in ontwikkelingslanden. 
De meeste tijd gaat de laatste jaren 
zitten in Het Vergeten Kind, dat 
opkomt voor kwetsbare kinderen in 
Nederland. Dat begon al zo’n twaalf 
jaar geleden, toen ze met man 
René en haar kinderen te zien was 
in de docusoap “Effe Geen Cent Te 
 Makken”. Om aandacht te vragen 
voor de Voedselbank (en daarvoor 
uiteindelijk 2 miljoen euro op te 
halen) leefde het gezin een maand 
lang op bijstandsniveau. ‘Ik heb toen 
heel veel gesprekken gevoerd met 
mensen die langdurig in armoede 
leven en wat dat met je doet. Toen 
zag ik al: kinderen zijn altijd de dupe. 
Ze hebben nergens om gevraagd, 
het overkomt hun gewoon, maar het 
heeft wel enorm invloed op de rest 
van hun leven.’

Waarom raakt het u?
‘Weet je, mijn man en ik hebben 
beiden een heel fijne jeugd gehad. 
Ik gun dat iedereen. Het raakt je zo 
verschrikkelijk als je ziet dat een 
kind dat niet heeft. Een kind heeft 
het recht om onbezorgd en onbe
vangen kind te zijn. Dat vind ik het 
belangrijkste. Ongeacht de acties van 
ouders, ongeacht de situaties waarin 
ze terecht komen.’

Toch zijn kinderen 
 nergens gelukkiger dan 
in Nederland, zo blijkt uit 
onderzoek.
‘Dat klopt gemiddeld zeker. Toch zijn 
er 100.000 kinderen in problemen 
en voor 55.000 van hen zijn die pro
blemen zo groot dat ze helemaal niet 
meer thuis kunnen wonen. Dat kan 

allerlei redenen hebben: verslavings
problemen, langdurige armoede die 
psychische problemen veroorzaakt, 
ouders die wel kinderen op de wereld 
gezet hebben maar niet weten hoe 
het daarna verder moet. Een kind 
uit huis plaatsen, weghalen van zijn 
ouders, dat is ongeveer het laatste 
wat je doet. Dat is echt crisis. En toch 
moet het soms.’

Het Vergeten Kind maakt 
zich zorgen over wat 
kinderen vervolgens 
kan overkomen. Daar-
voor trekken jullie ook 
naar politiek Den Haag. 
 Waarom is dat nodig?
‘Omdat het na een uithuisplaatsing 
nogal eens misgaat. Ik wil even 
benadrukken: hulpverleners doen 
meestal wat ze kunnen en roeien met 
de riemen die ze hebben. Het zijn de 
systemen die vaak niet kloppen. Kin
deren krijgen soms met zeven, acht 
hulpverleners te maken en elke keer 
moeten ze weer hun verhaal vertel
len, dat toch al zo pijnlijk is. Constant 
nieuwe gezichten, nieuwe scholen, 
op een gegeven moment ga je niet 
meer je best doen om je aan iemand 
te hechten. Het heeft toch geen zin. 
Ik heb geen kantenklare  oplossing, 
maar daaraan moet echt iets veran
deren. Gelukkig merk ik wel dat er 
naar ons wordt geluisterd en dat in 
de samenleving steeds meer begrip 
ontstaat voor deze problemen.’

U bent optimistisch?
‘Haha, altijd! Ik weet dat Nederlan
ders kunnen zeuren en soms ook 
gemakzuchtig zijn, maar we zijn ook 
kampioen vrijwilligerswerk. Dat zie 
je in coronatijd. Mensen stoppen 
briefjes in de bus met de vraag of 
ze misschien boodschappen kunnen 
doen voor een oude buurvrouw. Dat 

‘Mijn man en 
ik hebben 

beiden een 
heel fijne 

jeugd gehad; 
ik gun dat 
iedereen’
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Natasja Froger (1965) volgde een 
opleiding tot medisch secretaresse, 
was jarenlang stewardess en werkt 
nu als presentatrice mee aan 
tvprogramma’s van RTL. In 2006 
maakte ze haar debuut bij de TROS 
(Schoondochter Gezocht). Sinds 
enige jaren maakt ze verschillende 
geëngageerde programma’s voor 
RTL4. Haar laatste activiteit was dit 
jaar de presentatie van Five Days 
Inside, waarbij ze onder andere vijf 
dagen logeerde in een instelling 
waar patiënten met de Ziekte van 
Huntington worden verpleegd. 

is er gelukkig allemaal nog. Ik zie het 
ook aan de vele enthousiaste vrijwilli
gers die meehelpen bij de organisatie 
van Heppievakantie kampen voor 
kwetsbare kinderen. Daar is Neder
land ook goed in.’

U zegt dat u alleen 
tv-programma’s wilt 
 maken over onderwerpen 
die u qua gevoel raken. 
Dat zal dan zeker gelden 
voor goede doelen…
‘Absoluut! Ik ben wie ik ben, ik kan 
niet toneelspelen. Als ik er geen 
gevoel bij heb, dan geloof je mij ook 
niet. Je ziet het meteen aan mijn 
gezicht. Maar geloof me, er is niets 
mooiers dan een ander mens blij 
maken. Als je die kinderen op zo’n 
kamp ziet, die blije koppies, even 
totaal onbezorgd, even totaal vrij. Dat 
maakt mij ook ontzettend blij. Daar 
krijg ik energie van.’<<

Het Vergeten Kind (in 2016 ge-
fuseerd met de stichting Heppie, 
waarvoor Natasja Froger aanvan-
kelijk actief was) zet zich in voor 
kwetsbare kinderen, die vaak niet 
meer thuis kunnen wonen. ‘We 
geven ze een stem en vertellen hun 
verhaal’, zo luidt het credo. Doel is 
het  structureel verbeteren van hun 
situatie nu en morgen zodat ze hun 
eigen plek vinden in de maatschap-
pij. In een eigen jongerenraad (The 
Unforgettables) praten jongeren 
over zaken die hen direct aangaan. 
Het Vergeten Kind organiseert 
vakanties en weekenden, dagjes uit, 
trainingen en workshops en veel 
recreatieve activiteiten voor zijn 
doelgroep. Hiermee wil Het Verge-
ten Kind lichtpuntjes in het leven 
van kwetsbare kinderen bezorgen; 
mooie momenten om naar uit te 
kijken en op terug te blikken.
www.hetvergetenkind.nl

‘Kinderen 
moeten soms 

aan zeven, 
acht 

hulpverleners 
op een rij 

hun pijnlijke 
verhaal 

vertellen’
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Tekst Roel Smit
Beeld iStockphoto
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Een goed doel  
in uw testament: 

nooit over 
nagedacht?
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U geeft weleens 
iets aan een goed 
doel. Misschien 
zelfs regelmatig. 
Maar staat er ook 
een goed doel in uw 
testament? Waarom 
eigenlijk niet? En 
hoe zou je dat 
moeten aanpakken?

ebt u een goed doel opgenomen in uw 
testament? Lastige vraag en op het onder
werp rust nog altijd een beetje een taboe. 

De kans dat u echter een testament heeft met 
een goed doel daarin is ook niet zo groot. Uit 
 recent onderzoek van de VU (Geven in Neder
land) blijkt dat een derde van de Nederlanders 
een testament heeft laten opmaken en van hen 
zal 8 procent iets zal nalaten aan een goed doel. 
Van alle Nederlanders is dat dus iets minder 
dan 3 procent.

Toch gaat het om grote bedragen. In 2018 was 
het totaalbedrag dat via erfenissen bij goede 
doelen terechtkwam minimaal 323 miljoen euro 
(in 2005 was dat nog maar 181 miljoen euro).  
En dan zijn alleen nog maar de fondsen mee
geteld die staan geregistreerd bij het Centraal 
Bureau Fondsenwerving (CBF). Van deze 
676 (vaak grotere) goede doelen ontvingen 
215 organisaties in 2018 één of meer nalaten
schappen.

Goede doelen op het gebied van gezondheid 
konden in 2018 op het grootste bedrag uit 
 erfenissen rekenen: 101 miljoen euro. Een goede 
tweede is internationale hulp (96 miljoen euro). 
Nummer 3 zijn instellingen op het gebied van 
natuur, milieu en dieren (45 miljoen euro). Een 
sterke stijging is te zien bij nalatenschappen 
aan culturele instellingen.

OVERTUIGEN
Goede doelen doen er ook steeds meer aan 
mensen te overtuigen een testament te laten 
maken en in elk geval een deel van hun ver
mogen na hun dood beschikbaar te stellen. 
Vooral de grotere goede doelen hebben vaak 
 eigen adviseurs in dienst om toekomstige 
 erflaters te begeleiden bij het maken van een 
keuze en ze te betrekken bij het werk van de 
 organisatie. Ook bieden ze soms aan te  zijner 
tijd als executeur van het testament op te 
 treden.

Dat het onderwerp steeds meer bespreekbaar 
is geworden, blijkt ook uit een gezamenlijke 
 campagne van een kleine 80 grotere goede 
 doelen, die Nederlanders moet stimuleren een 
goed doel in hun testament op te nemen. En  
om het onderwerp bespreekbaar te maken, >>  

H
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hebben ze een lieve naam 
bedacht: toegift! Via een web
site (www.toegift.nl) krijgen 
mensen de mogelijkheid om 
aan het einde van hun leven 
nog één keer op te komen 
voor de dingen die zij belang
rijk vinden. Op de site staan 
ervaringen van mensen die de 
keuze al gemaakt hebben en 
adviezen van Lucienne van 
der Geld, directeur van het 
Netwerk Notarissen. 

Het zou allemaal best eens 
kunnen werken. Zo’n campag
ne was er ook in het Verenigd 
Koninkrijk, onder de titel 
 Remember Charity. In Enge
land is nu in ruim 7 procent 
van de nalatenschappen een 
goed doel opgenomen (begin 
deze eeuw nog maar 5 pro
cent).

KINDERLOOS
Op dit moment heeft dus circa 
3 procent van de Nederlan
ders een goed doel in zijn of 
haar testament staan. Dat zijn 
vooral mensen die een zeker 
vermogen hebben opgebouwd 
en die bij leven al redelijk veel 
geschonken hebben aan goede 
doelen. Wie een goed doel in 
het testament heeft opgeno
men, schenkt bij leven gemid
deld  al ruim 1.300 euro per 
jaar (tegenover 444 euro bij 
mensen die niet nalaten aan 
een goed doel). Ze zijn gemid
deld ook wat ouder en vaker 
religieus dan de gemiddelde 
Nederlander. En dan hebben 
ze nog een belangrijk gemeen
schappelijk kenmerk: ze zijn 
vaker kinderloos dan mensen 
die niet nalaten aan goede 
doelen. Niet onlogisch vanuit 
‘biologischevolutionair per
spectief’, zeggen onderzoekers 
van de VU. Je kunt ook zeggen: 
het hemd is nader dan de rok, 

ieder denkt het meest aan zijn 
eigen kroost. 
Soms gebeurt het wel dat 
iemand mét kinderen iets van 
zijn erfenis nalaat aan een 
goed doel, maar uit onderzoek 
blijkt dat die kinderen er dan 
meestal zelf al warmpjes bij 
zitten.

GOUDEN EEUW
Interessant is de vraag: hoe 
gaat de trend zich de komen
de jaren ontwikkelen? Des
kundigen hebben al vaak 
een ‘Gouden eeuw van de 
filantropie’ voorspeld. Die zou 
best eens kunnen komen. We 
worden rijker – en gaan dus 
ook rijker dood – en het aantal 
kleine huishoudens (zonder 
kinderen) neemt toe. Boven
dien groeit er nu een  generatie 
op die gewend is om niet 
alles meer van de overheid 
te verwachten. Charity hoort 
erbij. De deskundigen van de 
VU schatten dat de komende 
45 jaar in totaal het astrono
mische bedrag van 106 miljard 
euro via nalatenschappen zal 
worden over gedragen aan 
 goede doelen. 
Of dat sprookje voor de goede 
doelen uitkomt, is echter nog 
maar de vraag. Ook andere 
factoren spelen namelijk een 
rol. Wat doet bijvoorbeeld de 
huizenmarkt de  komende 
jaren? De eigen woning is 
immers de basis van veel 
vermogens. Iets anders: hoe 
gaat het met de pensioenen? 
Belangrijk is ook: moeten we 
in de toekomst allemaal meer 
zelf gaan betalen voor onze 
gezondheidszorg? Als dat zo 
is, dan blijft er minder over als 
erfenis.

Goede  doelen 
erven vooral 
van mensen 
 zonder 
 kinderen

7 praktische 
tips voor 
nalaten aan 
een goed doel
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1. 
BEPAAL HET GEWENSTE 
DOEL

Bij het maken van een 
keuze kan de digitale Geef
wijzer (een samenwerking 
van het Kenniscentrum 
Filantropie en het maga
zine Goed Geregeld!) een 
hulpmiddel zijn (zie www.
goedgeregeldmagazine.nl). 
Hierop presenteren zich 
ruim 7.000 goede doelen. 
Aan de hand van scores 
kunt u hier vaststellen 
hoe transparant een doel 
is, hoe professioneel de 
organisatie in elkaar zit 
en wat voor activiteiten 
ze onderneemt. U kunt 
ook eenvoudig nagaan 
welke goede doelen zich 
met een bepaald thema 
bezighouden. Voor wie zich 
even snel wil oriënteren is 
achter in dit magazine een 
‘Supplement voor gulle 
gevers’ opgenomen, waarin 
een groot aantal goede 
doelen zich presenteert.

2. 
KIES EEN ERKENDE 
 ORGANISATIE
Van belang is na te gaan 
of een goed doel de  status 
heeft van Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). 
Alleen in dat geval komt 
het volledige bedrag dat 
u wilt nalaten ook echt bij 
het goede doel terecht >>



Voor altijd vrienden van 
het Gehandicapte Kind
Door haar handicap is Robin vaak eenzaam. Want de speeltuin, de sportclub en de 
school in de buurt zijn voor haar niet toegankelijk. Terwijl dat juist de plekken zijn 
waar kinderen vrienden maken. 

Eenzaamheid is de grootste handicap
Veel kinderen met een handicap missen vriendjes in de buurt. Eenzaamheid is vaak 
hun grootste handicap. Dat is niet alleen verdrietig, het schaadt ook hun ontwikkeling. 
Want juist door samen te spelen, leggen kinderen de basis voor hun verdere leven. 

Geen kind zonder vriendjes
Met uw steun maken we speeltuinen toegankelijk zodat iedereen er kan spelen. 
We zetten ons in voor scholen waar álle kinderen welkom zijn. We zorgen ervoor dat 
kinderen met en zonder handicap samen kunnen sporten. 

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Wibautstraat 212-214 • 1091 GS Amsterdam • www.nsgk.nl • IBAN NL76 RABO 0334 4334 44

Dat ik er anders 
uitzie, is niet erg. 
Geen vriendjes, 
dat is pas erg. 

Nalaten aan het 
Gehandicapte Kind
Stelt u zich voor... dat geen kind 
meer eenzaam hoeft te zijn door 
zijn handicap. Iets mooiers kunt u 
een kind toch niet nalaten? Wilt u 
weten wat uw nalatenschap voor 
kinderen als Robin kan betekenen? 
Ik neem graag de tijd om met u 
over uw wensen te praten. 

Lisette Venker
LVenker@nsgk.nl • 020 - 679 12 00



Onze droom is een wereld zonder kanker. Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds werkt hier al 25 jaar continu aan. Ook u 
heeft het vermogen om deze droom te helpen verwezenlijken. 
Een gift uit uw nalatenschap is een bijzondere manier om bij  
te dragen aan een toekomst zonder kanker.

In onze Gids over nalaten leest u meer over onze missie en 
doelen. De gids bevat tevens praktische informatie over 
nalaten en handige formulieren om uw nalatenschap voor 
uzelf overzichtelijk in kaart te brengen.

Vraag vandaag nog de Gids over nalaten aan door een e-mail 
te sturen naar informatie@wkof.nl onder vermelding van 
 ‘Gids over nalaten’. U kunt ons ook bellen voor een exemplaar  
op telefoonnummer 020 - 344 95 95

www.wkof.nl

 “Het is een prettig idee 
dat wij ons kunnen 

blijven inzetten voor een 
wereld zonder kanker, 

ook wanneer wij er niet 
meer zijn” 

Familie Minkman
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zonder dat de fiscus meeprofi
teert. Heeft de Belastingdienst 
een goed doel niet erkend, dan 
valt het voor de erfbelasting 
onder ‘overige erfgenamen’ en 
kan de erfbelasting oplopen 
tot bijna 40 procent.

3. 
BEPAAL WELK DEEL VAN 
DE ERFENIS NAAR EEN GOED 
DOEL GAAT
Dat kan op twee manieren: 
door het goede doel aan te 
wijzen als erfgenaam (wellicht 
samen met anderen) of door 
het goede doel een legaat toe 
te wijzen. Zo’n legaat kan een 
geldbedrag zijn, maar bijvoor
beeld ook een huis of een 
schilderij. Benoemt u een goed 
doel tot erfgenaam, dan heeft 
het daarmee recht op een deel 
van de totale nalatenschap 
(dus het geheel van bezittin
gen en schulden). Een goed 
doel zal de erfenis alleen aan
vaarden onder de voorwaarde 
(benificiair) dat de bezittingen 
groter zijn dan de schulden.

4. 
VERGEET UW KINDEREN NIET
Wie kinderen heeft, kan niet 
zijn hele vermogen nalaten 
aan een goed doel. Eigen 
 kinderen (of kleinkinderen 
in hun plaats als een kind is 
overleden) hebben altijd recht 
op een zogeheten legitieme 
portie, zelfs als ze onterfd 
zijn. Die portie is de helft van 
wat een kind zou krijgen als 
het niet onterfd was. Wie dus 
kinderen heeft, kan maximaal 
de helft van zijn vermogen 
nalaten aan een goed doel.

5. 
BESPREEK UW WENSEN MET 
FAMILIE EN VRIENDEN
Het kan vervelend zijn als 
erfgenamen na uw dood tot 
de ontdekking komen dat u 
een goed doel heeft opgeno
men in uw testament. Soms 
leidt dat zelfs tot gerechte
lijke procedures waarbij 
erfgenamen een testament 
aanvechten en  zeggen dat de 
erflater het heeft laten op
stellen toen hij dement (en 
dus  wilsonbekwaam) was. 
Dat moet u niet willen. Praat 
daarom over uw voornemen 
met familie en vrienden. Dat 
is vaak minder zwaar dan u 
wellicht denkt.

6. GA NAAR DE NOTARIS
Vergeet niet om uw wensen 
in een testament vast te laten 
leggen bij de notaris. Het is 
de enige manier om iets na 
te laten aan een goed doel 
en ervoor te zorgen dat uw 
nalatenschap niet volgens 
de wettelijke regels van het 
erfrecht wordt verdeeld over 
kinderen, kleinkinderen, 
ouders et cetera. Bij de notaris 
kunt u precies vastleggen hoe 
u het wilt, uiteraard binnen de 
kaders van de wet.

Hoewel niet verplicht, kan het 
verstandig zijn een executeur 
in uw testament te benoemen. 
Deze persoon wikkelt na uw 
overlijden uw nalatenschap 
af. Vraag deze persoon vooraf 
of hij of zij daadwerkelijk de 
taken van het executeurschap 
wil en kan uitvoeren. Dat mag 
namelijk altijd geweigerd 
worden.

7. 
INFORMEER HET GOEDE DOEL
U bent uiteraard niet verplicht 
om het goede doel op de hoog
te te stellen, maar een goed 
doel hoort graag als het in uw 
testament is opgenomen. Als 
dit bekend is, kan het goede 
doel u nog meer betrekken bij 
activiteiten. Contact opnemen 
met het goede doel is ook 
belangrijk als u in uw testa
ment een speciale bestemming 
voor uw nalatenschap heeft 
opgenomen, als u bijvoorbeeld 
wilt dat het geld wordt besteed 
aan de bestrijding van een 
 bepaalde ziekte, de opvang van 
een bepaald type dieren et ce
tera. Het goede doel kan u dan 
vertellen of dit mogelijk is. >>
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Praat over uw 
voornemens 
met familie  
en vrienden
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ie iets krijgt uit een 
erfenis, moet in 
principe erfbelasting 

betalen. Natuurlijk zijn er vrij
stellingen en lagere tarieven 
voor naast familieleden, maar 
is de erfenis wat groter, dan 
mogen uw erfgenamen reke
nen op een blauwe envelop. Er 
is één uitzondering: erkende 
goede doelen. Die betalen 
geen schenk en erfbelasting.

Dat wil zeggen: goede doelen 
met de status van Algemeen 
Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Met andere woorden: 
wat u geeft of nalaat, komt ook 
echt volledig ten goede aan het 
doel. Hebben we het over een 
erfenis, dan moet het goede 
doel wel met name genoemd 
worden in het testament dat 
u bij de notaris hebt laten 
 opstellen. Het is handig om 
bij de Belastingdienst (www.
belastingdienst.nl) even te 
checken of het doel dat u in 
gedachten hebt inderdaad nog 
steeds de ANBIstatus heeft. 
Dat verandert nog weleens.

Ook Sociaal Belang Beharti
gende Instellingen (SBBI’s) 
hoeven geen erf en schenk

belasting af te dragen. SBBI’s 
zijn geen goede doelen, maar 
organisaties die een bepaalde 
maatschappelijke waarde heb
ben, zoals zangkoren, buurt
verenigingen, hobbyclubs en 
dergelijke. Ook goed om even 
te checken.

Wat geldt voor nalaten (na 
uw overlijden), geldt ook voor 
schenken (bij leven). Goede 
doelen met een ANBIstatus 
betalen ook geen schenk
belasting. En trouwens, als u 
bij leven een bedrag schenkt 
aan een goed doel, dan kunt u 
deze gift onder voorwaarden 
aftrekken van de inkomsten 
of vennootschapsbelasting. 

Daarbij is het goed om te 
weten dat er voor de Belas
tingdienst twee soorten van 
schenkingen aan goede doelen 
bestaan.
De eerste is de  eenmalige 
schenking. Dan is een ge
schonken bedrag pas aftrek
baar wanneer het meer is dan 
1 procent van het belastbaar 
inkomen (met een minimum 
van 60 euro). Schenkingen in 
één kalenderjaar mogen bij 
elkaar worden opgeteld en de 
totale aftrekbare schenking is 
maximaal 10 procent van het 
inkomen.
De tweede categorie is die van 
de periodieke schenking. 

Dan geeft u minimaal vijf jaar 
achtereen (minimaal eens per 
jaar) aan hetzelfde goede doel. 
Het leuke daarvan is dat dan 
de hele gift aftrekbaar is; er 
geldt dus geen drempel. 
Een voorwaarde is dat u de 
periodieke gift laat vastleggen 
in een notariële akte of (on
dershandse) schenkingsover
eenkomst. Een model daarvoor 
is te vinden op de website van 
de Belastingdienst of bij veel 
goede doelen verkrijgbaar.

En wie een gift doet aan een 
culturele instelling (met een 
ANBIstatus), is fiscaal nog 
beter uit. Dan mag u voor het 
berekenen van de aftrek deze 
gift verhogen met 25 procent. 
Voor deze verhoging geldt een 
maximum van 1.250 euro.
Het maakt hierbij niet uit of 
u een gewone gift doet of een 
periodieke gift, of beide. Voor 
gewone giften geldt wel het 
drempelbedrag. Bij een gift 
van bijvoorbeeld 2.000 euro 
mag dus 2.500 euro als aftrek
post worden opgevoerd.
Of een instelling een culturele 
ANBI is, kunt u nagaan via 
de website van de Belasting
dienst. <<

W

Nalaten aan 
goede doelen:
elke euro komt 
op z’n plek



Ik ben 
er weer.

Tomás Ameneiro 
Voetballen met vrienden. Daar hou ik van. En van fietsen. Dat doe ik het liefst in Spanje, in de 
bergen. Iedere keer als ik tegen een berg op fiets, is het afzien. De top bereiken voelt dan als 
een overwinning. Niet de grootste overwinning trouwens. Want dat is en blijft dat ik kanker 
heb overwonnen. 

Tomás hoort bij de 75% van de kinderen met kanker die genezen. Dat percentage moet en kan 
omhoog. Wij streven naar minstens 95%. Om dit te bereiken moet er meer wetenschappelijk 
onderzoek worden gedaan. Daar hebben wij uw steun hard bij nodig. Wilt u meer weten over 
ons fonds en hoe u ons kunt steunen met schenkingen en nalatenschappen, stuur dan een 
e-mail naar nalaten@kika.nl of ga naar www.kika.nl.

Maak het verschil, schenk aan de toekomst.
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12 
vragen: 
doe 
mee 
aan de 
quiz!

Schenken, 
erven en 

nalaten: wat 
weet u ervan?
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1 
Iemand overlijdt, zonder dat hij een 
testament heeft laten opmaken. Hij 
heeft geen partner en zijn enige 
kind is inmiddels al overleden. 
Wie zijn volgens de wet zijn eerste 
erfgenamen (indien aanwezig)?

a. Zijn ouders
b. Zijn grootouders
c. Zijn overgrootouders
d. Zijn kleinkinderen

2
Iemand overlijdt zonder testament 
en er is geen familie bekend (dus 
geen echtgenoot of kinderen, 
kleinkinderen, ouders, broers of 
zussen, grootouders en over-
grootouders). De erfenis heeft een 
positief saldo. Wie krijgt het?

a. Enkele goede doelen die daarvoor 
    zijn aangewezen
b. De gemeente
c. De provincie
d. De staat

3 
Hoe oud moet je zijn om een testa-
ment te kunnen laten maken?

a. 16 jaar
b. 18 jaar
c. 21 jaar
d. 23 jaar

4
U overlijdt tegelijk met uw  
partner en u hebt twee minder-
jarige kinderen. In uw testament is 
niets geregeld ten aanzien van de 
voogdij. Wie benoemt een voogd?
a. De notaris
b. De kantonrechter
c. Uw ouders en – als zij niet meer 
    leven – uw broers of zussen
d. De burgemeester

5 
Voor welke van de volgende zaken 
hebt u géén notaris nodig?

a. Het maken van een testament
b. Het wijzigen van een testament
c. Het doen van aangifte erfbelasting
d. Het opstellen van een verklaring
    van erfrecht

6 
De notaris geeft vaak een 
 verklaring van erfrecht af. Wat 
staat er in zo’n verklaring?

a. Hoe de erfenis onder de    
    erfgenamen van een overledene 
    verdeeld moet worden
b. Wie de erfgenamen zijn van een
    overledene
c. Wie de erfbelasting moet betalen
    na afwikkeling van een testament
d. Hoe hoog de erfbelasting zal zijn
    na het verdelen van een erfenis

7
U kunt in uw testament iemand 
aanwijzen als executeur. Wat is de 
taak van zo’n executeur?

a. Het regelen van de uitvaart
b. Het beheren van de goederen en
    het voldoen van de schulden
c. Het afwikkelen van de complete
    nalatenschap
d. Dat bepaalt uzelf in uw testament

8 
Wat is een legaat?

a. Bepaling in een testament waarbij
    een geldbedrag aan iemand wordt
    nagelaten
b. Bepaling in een testament waarbij
    een voorwerp (goed) aan iemand
    wordt nagelaten
c. Bepaling in een testament waarbij
    een geldbedrag, een goed of een 
    recht aan iemand wordt nagelaten
d. Bepaling in een testament waarbij
    wordt bepaald wie een huisdier
    krijgt uit een nalatenschap
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Wat krijgen uw 
erfgenamen als u 
komt te overlijden? Wat 
blijft er hangen aan de 
strijkstok van de fiscus? 
Wat kunt u regelen in 
een testament? En wat 
weet u daar eigenlijk 
allemaal van? Test uw 
kennis op het gebied 
van schenken, erven 
en nalaten. En kijk op 
onze website (www.
goedgeregeldmagazine.
nl) voor de goede 
antwoorden.
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9 
U hebt via uw testament een van 
uw kinderen onterfd. Dit kind 
houdt op grond van de wet recht 
op een legitieme portie van uw 
erfenis in de vorm van een geld-
bedrag. Hoe groot is dit bedrag?

a. Precies wat het kind gekregen zou
    hebben als u geen testament had
    gemaakt
b. De helft van wat het kind gekregen
    zou hebben als u geen testament
    had gemaakt
c. Even groot als de waarde van
    geld en goederen dat aan de 
    andere kinderen toevalt
d. Een kwart van de totale erfenis

10
Een man overlijdt en de hele nala-
tenschap ter waarde van 500.000 
euro gaat naar zijn vrouw. Over 
welk deel van deze erfenis moet 
de vrouw feitelijk erfbelasting 
betalen?

a. Niets
b. 25.000 euro
c. 100.000 euro
d. Over het volle bedrag 
    (500.000 euro)

11 
U laat bij testament een bedrag 
van 10.000 euro na aan een goed 
doel dat officieel erkend is als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Wat is het bedrag dat dit 
goede doel aan erfbelasting moet 
betalen?

a. 2.000 euro
b. 1.000 euro
c. 250 euro
d. Niets

12 
U hebt in 2019 een bedrag van 
1.000 euro geschonken aan een 
symfonieorkest, dat officieel 
 erkend is als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). U valt 
in het hoogste belastingtarief 
(50,75 procent). Wat is het bedrag 
dat na aftrek van het belasting-
voordeel feitelijk voor uw rekening 
komt?

a. 1.024 euro
b. 816 euro
c. 653 euro
d. 384 euro

Handige informatie 
op onze website   

Naast de antwoorden op de 
vragen van deze quiz bevat de 
website van Goed Geregeld! 
veel meer nuttige en leuke 
informatie.

Heel praktisch op www.goed-
geregeldmagazine.nl is bij
voorbeeld de digitale  Geefwijzer, 
een initiatief van het Kennis
centrum Filantropie en het 
magazine Goed Geregeld! Dit is 
een uiterst gebruiksvriendelijke 
databank, waarin de gegevens 
zijn opgenomen van meer dan 
7.000 goede doelen. Met behulp 
van de Geefwijzer (jaarlijks meer 
dan 100.000 raadplegingen) 
kunt u antwoord krijgen op de 
meest uiteen lopende vragen. 
Welke goede doelen houden zich 
bezig met een bepaald thema? 
Welke werken bij mij in de 
buurt? Wat doet een instelling 
precies?

Daarnaast zijn er op de site ook 
veel praktische tips te vinden: 
hoe en waarom zou je een 
testa ment maken, hoe wordt 
iedereen blij van uw schenking, 
hoe regel je het als je gaat 
samenwonen, wat kunt u goed 
regelen met een levenstesta
ment? Een notaris behandelt 
verder aan de hand van cases 
10 vragen uit de dagelijkse 
praktijk.

En natuurlijk kunt u ook de 
eerste editie lezen van het 
magazine Goed Geregeld!, die in 
december 2019 is verschenen. 
En nog veel meer. Dus ga eens 
kijken!

www.goedgeregeldmagazine.nl

Voor de goede antwoorden op deze kenniskwis 
gebruik de QRcode of kijk op onze website:  
www.goedgeregeldmagazine.nl
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Catelijne doneerde haar nier aan haar zoon
“Een ziek kind hebben is topsport”

De Nalatenschap
Het aangrijpende verhaal van Eefje van ’t Rood In Voortleven vertelt Catelijne over de zorg voor 

haar zoon Ruben (4), die een zeer zeldzame 
nierziekte heeft. Leest u over ons vijftigjarig 
bestaan, de innovatieve projecten waar wij aan 
werken en onze droom: nierziekten genezen. 
Ook vindt u meer informatie over nalaten.

Vraag ons magazine Voortleven aan via nierstichting.nl/voortleven
of bel Cindy Letschert 035 697 80 74

Maak verschil voor 
het leven
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HANNO BERGER:
ER KNAPTE 
IETS IN MIJ’

‘

STICHTING 
DIERENNOOD

Hoe mooi is dat? 
Werken voor een 
goed doel dat 
ertoe doet. Goed 
Geregeld! sprak 
met werkers 
voor goede 
doelen. Zoals 
Hanno Berger 
van  Stichting 
Dierennood.

Tekst Roel Smit
Fotografie Marcel Molle

MOOI 
WERK!
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e wereld van Hanno Berger 
(69) is een jaar of elf geleden 
radicaal veranderd. Daar heeft 

hij zelf voor gezorgd. Berger had een 
managersfunctie in de reisbranche. 
Met een reisgezelschap logeerde hij 
eens in een goed hotel, vlakbij Medan 
op het Indonesische eiland Sumatra. 
‘Het was een uur of zeven, een 
prachtige avond. De zon ging onder 
en we zaten te dineren. Toen hoorden 
we het ijzingwekkende gehuil van 
een hond. We schrokken allemaal 
op en spontaan ging ik met nog een 
paar dierenvrienden achter het geluid 
aan, de kampong in om te kijken of 
we die hond konden helpen. Al gauw 
zagen we enkele mensen rond een 
kampvuur zitten en boven dat vuur 
hing een hond, levend aan het spit 
geregen, vechtend voor zijn leven. Ik 
schrik er nog van als ik er aan denk. 
Het was een combinatie van woede, 
frustratie en machteloosheid.’

Voor de hond heeft hij niets kunnen 
doen, maar de gebeurtenis veran
derde zijn leven. ‘Er knapte iets in 
mij en ik dacht: hoe is het mogelijk 
dat wij mensen in staat zijn andere 
levende wezens deze extreme vorm 
van sadisme aan te doen?’ Het liet 
hem niet los en thuisgekomen sprak 
hij erover met zijn echtgenote. Wat 
vond ze ervan als hij zijn baan zou 
opzeggen om echt iets te gaan doen 
voor zwerfdieren in de wereld? Nog 
altijd is hij dankbaar voor haar reactie 
toen: ze vond het goed, ze vond het 
prima zelfs. Met haar inkomen vanuit 
het onderwijs konden ze zich met zijn 
tweeën toch ook wel redden? Wel 
spraken ze af dat de dierenliefde ook 
echt effect moest sorteren. Dus geen 
katten of honden naar Nederland 
halen, want dat zijn druppels op de 
gloeiende plaat. Nee, zinvolle en 
structurele hulp in de landen zelf 
bieden.
‘Daar is de nood het hoogst, niet in 
Nederland. Wij zijn immers vrijwel het 
enige land ter wereld zonder zwerf
honden en met nauwelijks zwerf
katten. Terwijl er hier wel meer dan 
475 dierenambulances rondrijden, 
met overal gesubsidieerde dieren
asielen en een heuse dierenpolitie.’

Dat was het begin van de Stichting 
Dierennood, van waaruit verschillen
de activiteiten worden ondernomen. 
Het begon met het organiseren van 
stages in het buitenland (zowel 
binnen als buiten Europa), met name 
voor aankomende en net afgestu
deerde dierenartsen. Twee belangen 
kwamen heel mooi samen: dat van 
de dieren in nood en de behoefte 
bij artsen en verpleegkundigen om 
praktische ervaring op te doen. Ze 
hebben inmiddels vele tienduizenden 
zwerfdieren overal ter wereld kunnen 
steriliseren.

Daarnaast ondersteunt Stichting 
Dierennood (die werkt met een 
kleine 35 vrijwilligers, die allen 
geen euro betaald krijgen) vele, 
merendeels kleinschalige projecten.
Dat kan variëren van de opvang van 
zwerfdieren door iemand in Spanje 
of een sterilisatieproject in Roemenië 
tot het helpen van zieke katjes in 
een vluchtelingenkamp op Lesbos. 
Duizend euro hier, een paar duizend 
euro daar. En hulp wordt pas gegeven 
als onderzoek (meestal via websites 
en sociale media) heeft uitgewezen 
dat het geld inderdaad goed besteed 
zal worden.

Hanno Berger heeft nog veel daden
drang. Hij weet dat het lot van dieren 
structureel beter wordt als culturen 
zich gaan aanpassen. In Indonesië, 
waar de hond aan het spit werd 
 geregen, eet men al eeuwen honden
vlees. ‘Ook katten worden er levend 
gevild voor bontkragen.’

Wie een mentaliteit wil veranderen, 
moet beginnen bij kinderen, bijvoor
beeld in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. 
Berger: ‘Ik wil een folder gaan maken 
voor kinderen in Zuid en Oost  
Europa en we moeten de klas ingaan 
met een leuke pup. Een uurtje praten, 
kinderen  laten aaien en hen laten 
zien dat een dier een vriend kan zijn. 
Kinderen moeten anders worden dan 
hun ouders. Eindelijk een nieuwe 
generatie van wèl dierenvrienden.’

www.dierennood.nl

D
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Een 
testament 

laten 
maken: 
ook wat 
voor u?
Tekst Roel Smit / Barbara Schilperoort

Beeld iStockphoto
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Waarom zou ik 
een testament 
maken? Wat kan 
ik daar wel en 
niet in regelen? 
Hoe ingewikkeld 
is het? Kan ik het 
nog wijzigen? Even 
de belangrijkste 
punten in een 
notendop.

EEN TESTAMENT, DAT 
HEB IK TOCH NIET 
NODIG… 
Dat bepaalt u uiteraard zelf, 
maar zonder testament be
paalt de wet straks wie uw 
erfgenamen zijn en wordt de 
erfenis per definitie toegewe
zen aan  familieleden en dus 
niet aan de vriend of vriendin 
met wie u zo prettig samen
woont.  Alleen al om vrienden 
of  goede doelen te laten erven, 
zou u dus een testament 
 moeten laten maken.
Geen testament? Dan bestaat 
de eerste groep erfgenamen 
uit echtgenoot en kinderen. 
Als die allemaal overleden 
zijn, komen hiervoor de 
kleinkinderen in de plaats. 
Bent u ongetrouwd en hebt u 
geen kinderen, dan erven uw 
ouders, broers en zussen. Voor 
broers of zussen die al zijn 
overleden, komen de kinderen 
of kleinkinderen in de plaats. 
Bij iemand die geen familie
leden heeft in de eerste of 
tweede groep, erven de groot
ouders en als deze overleden 
zijn, hun afstammelingen. Bij 
gebrek aan familieleden in de 
derde groep, komt de erfenis 
terecht bij de afstammelingen 
van de overgrootouders. 
Regelt u niets en zit u ook 
niet zo goed in de familie, dan 
bestaat dus de kans dat uw 
erfenis terecht komt bij verre 
familie die u niet of nauwelijks 
kent. Zijn zulke familieleden 

er ook niet, dan vervalt de 
erfenis aan de staat. 

EEN BRIEFJE  
ACHTERLATEN, DAT 
KAN TOCH OOK…
Zo’n codicil, dat kan ook, maar 
dat heeft veel beperkingen. 
De wet stelt bovendien strikte 
eisen aan een codicil: het 
moet handgeschreven zijn en 
voorzien zijn van datum en 
handtekening. 
Een codicil kan gebruikt 
worden om bijvoorbeeld te 
be palen aan wie bepaalde 
sieraden, meubels of kleding
stukken worden nagelaten. 
Hiervoor is dus geen notarieel 
testament nodig. Maar dan de 
beperkingen: bij een codicil 
gaat het alleen om de verde
ling van spullen, niet van geld. 
Daarnaast kunt u per codicil 
wettelijke erfgenamen niet 
onterven en ook geen execu
teur (iemand die de nalaten
schap verdeelt en afwikkelt) 
aanwijzen. 

EEN TESTAMENT  
OPSTELLEN, DAT 
LIJKT ME KNAP  
INGEWIKKELD…
Hoeft niet! Wees eerlijk, de 
grootste barrière is vaak dat 
het opstellen van een testa
ment u confronteert met uw 
eigen sterfelijkheid. 
Tijdens de eerste afspraak 
vraagt de notaris naar uw 
wensen. Hij informeert >> 
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Stichting ParkinsonFonds fi nanciert belangrijk onderzoek van vooraanstaande medici en 
wetenschappers om de ziekte van Parkinson te voorkomen of te genezen.

info@parkinsonfonds.nl • Hoofdweg 667-A • 2131 BB Hoofddorp • 023 - 5540755 • www.parkinsonfonds.nl

De ziekte van Parkinson is nog ongeneeslijk. Medisch-wetenschappelijk 
onderzoek is de enige manier om dat te veranderen. Overweeg daarom 

Stichting ParkinsonFonds in uw testament op te nemen. 

Uw nalatenschap kan zorgen voor een doorbraak in Parkinsononderzoek. 
Daarmee geeft u Parkinsonpatiënten hoop op een betere toekomst.

Geef hoop met uw nalatenschap

Ik zou het mooi vinden als mijn 

erfenis voor een doorbraak in 

onderzoek zorgt, ook al ben ik er 

dan zelf niet meer.

Twan Hendriks 

(73, Parkinsonpatiënt)

NL10 ABNA 0504 201 530

A2001 PFN Advertentie Goed Geregeld_220x297mm.indd   1 01-05-20   13:40



ook naar uw vermogen 
 (bezittingen en schulden) en 
eventuele polissen, lijfren
teverzekeringen of andere 
 regelingen die u in verband 
met uw overlijden hebt ge
troffen. Vervolgens maakt de 
 notaris een ontwerp van het 
testament, dat u rustig thuis 
kunt nalezen. Vaak zal een 
notaris ook nagaan of los daar
van een levenstestament aan 
te raden is; hierin kunt u nu al 
zaken regelen voor de levens
fase dat u daar wellicht zelf 
niet meer toe in staat bent. 

Het ontwerp van het testament 
wordt besproken tijdens een 
tweede bijeenkomst. Regelt dit 
testament uw erfenis zoals u 
wilt? Is alles duidelijk? Indien 
nodig wordt het ontwerp aan
gepast. Als u het eens bent met 
de tekst, kunt u het testament 
ondertekenen. Het originele 
exemplaar komt in de kluis 
van het notariskantoor en u 
krijgt een afschrift mee. 

Aan het Centraal Testamen
tenregister in Den Haag geeft 
de notaris door dat u een 
testament hebt gemaakt, zodat 
dit na uw overlijden altijd 
 teruggevonden kan worden. 
De inhoud van het testament 
blijft vertrouwelijk.
Nooit meer omkijken naar een 
testament is niet verstandig. 
Niet alleen wetten en regels 
veranderen voortdurend, maar 
ook uw persoonlijke situatie 
en wensen. Aanpassen is altijd 
mogelijk, waarna de notaris 
het nieuwe testament opnieuw 
indient en de oudere versie 
vervalt.

ALS IK EEN VAN MIJN 
KINDEREN ZOU  
WILLEN ONTERVEN…
Dat kan in principe, maar 
daar zitten wel wat haken en 
ogen aan. Elke notaris zal u 
nadrukkelijk vragen of dit een 
weloverwogen besluit is. De 
meeste mensen realiseren zich 
namelijk niet dat onterven 
een heel ingrijpend besluit 
is, dat – ook na uw overlijden 
–  familieverhoudingen ernstig 
en langdurig kan verstoren. 
Niet zelden zijn gerechtelijke 
procedures het gevolg.
Maar: ja, onterven kan dus, via 
het testament. Maar nooit >> 
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Elise (60)
‘We dachten dat we nog tijd genoeg 
zouden hebben’

‘Bonaire … We fantaseerden erover om daar te gaan 
wonen. Ooit, als we niet meer zouden werken. Het is 
er nooit van gekomen. Tijdens een slapeloze nacht 
ging hij naar beneden om nog wat op het internet te 
surfen. Dat deed hij wel vaker. De volgende ochtend 
zat hij daar nog. Met zijn hoofd op zijn borst gezakt. 
Alsof hij voor zijn pc in slaap was gevallen. Hij was 
al uren dood. Hartstilstand, concludeerde de arts 
later. Zijn dochtertje – uit zijn eerdere huwelijk – had 
aangebeld, maar niemand deed open. Door het 
raam van de woonkamer zag ze hem toen zitten. De 
buurvrouw kwam mij waarschuwen. Ik was toen al in 
m’n hondentrimsalon aan het werk. We waren meestal 
samen, maar soms moesten we allebei even alleen 
zijn. Dan kon ik terecht in het huis van een goede 
kennis. 
Kan een mens letterlijk verstijven van verdriet? Ik in 

ieder geval wel. Door een aanval van ischias kon ik 
me lange tijd nauwelijks meer bewegen. Voorheen 
verzorgde ik dertig of veertig honden per week. Nu 
hooguit één per dag. Mijn inkomen kelderde. Ik 
kon de huur van mijn salon annex winkel niet meer 
opbrengen. Een hypotheek kon ik wel vergeten. 
Zodoende lukte het me ook niet om zijn huisje te 
kopen. Dat piepkleine negentiende-eeuwse pandje 
in de oude binnenstad, zo slim verbouwd dat je 
er heel comfortabel met zijn tweeën kon leven. 
Daar was ik graag blijven wonen. Want we hadden 
het goed samen. Deelden dezelfde interesses. 
Hielden van dezelfde muziek, hij had een prachtige 
muziekinstallatie. Maar we waren er nog niet aan 
toegekomen om bij de notaris een en ander te 
regelen. We dachten dat we nog tijd genoeg zouden 
hebben. Nu was zijn dochter zijn enig erfgenaam. 
Ik kreeg een bureau en een deel van zijn cd’s. 
Gekopieerd.’ 

Om privacyredenen is de achternaam van de 
geïnterviewde niet genoemd.

ALS ER GEEN TESTAMENT IS…



helemaal. Een kind blijft altijd 
aanspraak houden op zijn 
of haar kindsdeel, de zoge
noemde ‘legitieme portie’. Dat 
is een vordering in geld. De 
legitieme portie is de helft van 
wat iemand zou krijgen als hij 
volledig erfgenaam was.

MIJN VROUW EN  
IK HEB KLEINE  
KINDEREN; WAT  
GEBEURT MET HEN 
ALS WIJ BEIDEN 
OVERLIJDEN?
Zonder testament is dat niet 
precies te zeggen. Als u noch 
in uw testament, noch via de 
rechtbank een voogd hebt 
benoemd, gebeurt dit door de 
kantonrechter – en de uit
komst van zo’n procedure is 
onzeker. Het kan dan zomaar 
zijn dat de kinderen worden 
ondergebracht bij het familie
lid dat u nu net het minst 
 geschikt acht, of dat ze uit 
elkaar worden gehaald. 

In een testament kunt u zelf 
een voogd benoemen die voor 
uw minderjarige kinderen 
zorgt als u en uw partner zijn 
overleden. Sinds 2014 is het 
ook mogelijk om bij de recht
bank een voogd aan te wijzen. 

EN HOE ZIT HET MET 
DE (FINANCIËLE) 
BESCHERMING VAN 
MIJN PARTNER…
Als u getrouwd bent of een ge
registreerd partnerschap bent 
aangegaan, is de bescherming 
van uw partner bij uw overlij
den redelijk goed geregeld. De 
langstlevende partner erft op 
grond van de wet álle bezittin
gen. De kinderen kunnen hun 
erfdeel pas opeisen als ook de 
tweede ouder is overleden. 
Een bijzondere situatie kan 
zich voordoen als een van bei
de ouders hertrouwt. In de wet 
staat namelijk dat de kinderen 
op het moment dat de langst
levende hertrouwt, mede 

eigendom kunnen claimen van 
goederen van de nalatenschap. 
Veel mensen willen niet het 
 risico lopen dat zij dan (een 
deel van) de eigendom van 
bijvoorbeeld het huis moe
ten afstaan. Zij lossen dit op 
door in een testament vast 
te leggen dat de kinderen 
hun erfdeel alléén kunnen 
opeisen als de langstlevende 
hertrouwt in  algehele gemeen
schap van goederen. Op deze 
manier wordt voorkomen dat 
de erfdelen van de kinderen 
‘verdwijnen’ in die nieuwe 
gemeenschap van goederen, 
met het risico dat zij met lege 
handen staan als hun vader of 
moeder in dit nieuwe huwelijk 
als eerste overlijdt. <<

Meer informatie over de mogelijk

heden van een testament, is te 

vinden op de website  

www.notaris.nl (van de Koninklijke 

Notariële Beroepsorganisatie KNB).

Manja (72)
‘We waren immers niet op elkaars  
geld uit’

‘Hij had een mooie verzameling iconen. Dat had ik 
via via horen vertellen. Dat intrigeerde me. Dus toen 
ik hem tijdens een wijkbijeenkomst tegen het lijf liep, 
vroeg ik of ik eens mocht komen kijken. Diezelfde 
week stond ik voor zijn deur. We raakten aan de 
praat, dronken een borrel, later ging hij met mij mee 
omdat ik net boodschappen had gedaan voor het 
avondeten. Eigenlijk is hij nooit meer weggegaan. We 
bezochten tentoonstellingen, galeries, kunstbeurzen. 
’s Zomers ging hij mee naar mijn huis in Frankrijk. Dat 
lome leven daar was een weldaad voor zijn drukke 
hoofd. Een paar jaar eerder was hij gereanimeerd na 
een hartstilstand. Maar door het zuurstoftekort waren 
zijn hersenen onherstelbaar beschadigd. 
Na een psychotische aanval moest hij korte tijd in een 
verpleeghuis doorbrengen. Toen merkte ik dat artsen 
en verzorgers niet mij, maar zijn dochter als formeel 
aanspreekpunt beschouwden. Want haar vader had – 

kort nadat hij weduwnaar werd – haar een algemene 
machtiging afgegeven. Zodat zij over en voor hem 
besluiten kon nemen als hij dat zelf niet kon. 
Maar inmiddels woonden haar vader en ik samen. 
Mijn huis had ik deels laten verbouwen, vooral met 
het oog op zíjn toekomstige zorgbehoeften. Een 
deel van zijn meubels kreeg een mooie plek in mijn 
interieur. Bij de notaris lieten we vastleggen dat ik 
de zeggenschap over zijn welbevinden kreeg. ‘Toch 
raad ik u ook aan om de algemene machtiging van 
uw dochter in te trekken. Nu bent u nog helder van 
geest.’ We sloegen zijn advies in de wind; de relatie 
met zijn dochter werd al zo precair. Evenmin stelden 
we een testament op. We waren immers niet op 
elkaars geld uit? Maar je kunt elkaar ook een mooie 
lamp, een bijzonder kunstwerk nalaten. Vorig jaar 
overleed hij. In het verpleeghuis dat mijn bemoeienis 
nooit helemaal accepteerde. Zijn dochter is enig 
erfgenaam. Mij rest niets.’

Om privacyredenen is de achternaam van de 
geïnterviewde niet genoemd.

ALS ER GEEN TESTAMENT IS…
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Met onthullende undercoverbeelden, goed onderzoek, 
levensreddende acties en krachtige petities is Animal 
Rights een ware stem voor de allerzwaksten in de 
maatschappij. Wij zijn actief in Nederland en Belgie en 
zetten ons 100% in voor dierenrechten.

Animal Rights
Postbus 73937
2507 AK Den Haag

T  070-4448852
E  info@animalrights.nl
I   www.animalrights.nl

NL29 TRIO 0786 9390 79

AnimalRights_1-8_Z20.indd   1 18-06-20   09:26



DIEREN 
BESCHERMEN: 
IK DOE HET MIJN 
HELE LEVEN AL…

Lenie ‘t Hart (78), ambassadeur DierenLot, dierenverzorgster en dierenactiviste, 
was verbonden aan de zeehondencrèche in Pieterburen (1971-2014). Ze is offi  cier 
in de Orde van Oranje Nassau en offi  cier in de Orde van de Gouden Ark.   

Woest werd ik als schooljongens met kikkers gooiden. Dan 
ging ik op ze af, hoe klein ik ook was. Dieren beschermen, ik 
doe het mijn hele leven al. Daarom ben ik nu ambassadeur van 
DierenLot, de organisatie die zich het lot aantrekt van al die 
dieren die worden mishandeld, zomaar op straat worden gezet, 
worden opgesloten in veel te kleine hokken of op een andere 
manier - ook in het wild - een buitengewoon beroerd bestaan 
leiden. DierenLot steunt zo’n driehonderd kleine en middelgrote 
organisaties die vooral lokaal en regionaal actief zijn. Met heel 
weinig geld blijkt veel mogelijk: vervoer per ambulance, steun 
bij de verbouwing van een opvang, de kosten voor dierenvoer, 
enzovoort. Het gaat mij om de dieren en om de mensen met 
passie. En om die bij elkaar te brengen. In april was er weer zo’n 
grote landelijke bijeenkomst waar gepassioneerde DierenLot-
hulpverleners uit het hele land bij elkaar kwamen om kennis, 
informatie en ervaringen te delen. Daar leef ik maanden van 
tevoren naartoe. Dieren moeten geholpen worden. Zij kunnen 
niet voor zichzelf opkomen. Het ó zo belangrijke werk van 
de duizenden vrijwilligers is onmisbaar en moet door blijven 
gaan. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Help hen. 
Neem DierenLot op in uw testament. Doe het vandaag nog!

Vul de bon in, knip hem uit en stuur hem op aan Stichting DierenLot, Antwoordnummer 4088, 
3500 VB Utrecht (geen postzegel nodig). U kunt de bon ook eerst inscannen of kopieren.

Ik wil meer weten over nalaten voor hulp aan dieren in nood
  Ik heb DierenLot al opgenomen in mijn testament.

  Ja, ik ontvang graag een uitgebreidere brochure over nalaten aan DierenLot.

  Ja, ik heb vragen over nalaten aan DierenLot, neemt u telefonisch contact met mij op.

  Ja, ik heb interesse in nalaten aan DierenLot, belt u mij voor een persoonlijke afspraak bij mij thuis.

  Ja, als DierenLot voor mijn dieren zorgt na mijn overlijden, neem ik DierenLot graag op in mijn testament. 
  Neemt u contact met mij op.

  Ja, ik neem DierenLot op in mijn testament en oormerk graag mijn nalatenschap aan een of meer 
  van de Erkend Benefi cianten van DierenLot. Neemt u contact met mij op.

Naam    Mw.      Dhr.

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoon Geboortedatum

E-mail

Invullen in blokletters a.u.b.

✁

✁

#samenvoordieren

Stichting DierenLot
Dam 20-22
4241 BN Arkel
Telefoon: 0183 - 563 912 
E-mail: nalaten@dier.nu

www.dier.nu

DIE-0389_GG_Lenie 220x297_01.indd   1 10-06-20   13:51



Nederland telt veel 
goede doelen. Enkele 

brengen zichzelf graag 
via dit speciale katern 

van Goed Geregeld! 
onder uw aandacht. 

Handig voor als u 
een keuze wilt maken 

voor uw donatie of 
nalatenschap.
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SUPPLEMENT 
VOOR GULLE 
GEVERS >>

Zoekt 
uw 
geld 
een 
goed 
doel?

DIEREN 
BESCHERMEN: 
IK DOE HET MIJN 
HELE LEVEN AL…

Lenie ‘t Hart (78), ambassadeur DierenLot, dierenverzorgster en dierenactiviste, 
was verbonden aan de zeehondencrèche in Pieterburen (1971-2014). Ze is offi  cier 
in de Orde van Oranje Nassau en offi  cier in de Orde van de Gouden Ark.   

Woest werd ik als schooljongens met kikkers gooiden. Dan 
ging ik op ze af, hoe klein ik ook was. Dieren beschermen, ik 
doe het mijn hele leven al. Daarom ben ik nu ambassadeur van 
DierenLot, de organisatie die zich het lot aantrekt van al die 
dieren die worden mishandeld, zomaar op straat worden gezet, 
worden opgesloten in veel te kleine hokken of op een andere 
manier - ook in het wild - een buitengewoon beroerd bestaan 
leiden. DierenLot steunt zo’n driehonderd kleine en middelgrote 
organisaties die vooral lokaal en regionaal actief zijn. Met heel 
weinig geld blijkt veel mogelijk: vervoer per ambulance, steun 
bij de verbouwing van een opvang, de kosten voor dierenvoer, 
enzovoort. Het gaat mij om de dieren en om de mensen met 
passie. En om die bij elkaar te brengen. In april was er weer zo’n 
grote landelijke bijeenkomst waar gepassioneerde DierenLot-
hulpverleners uit het hele land bij elkaar kwamen om kennis, 
informatie en ervaringen te delen. Daar leef ik maanden van 
tevoren naartoe. Dieren moeten geholpen worden. Zij kunnen 
niet voor zichzelf opkomen. Het ó zo belangrijke werk van 
de duizenden vrijwilligers is onmisbaar en moet door blijven 
gaan. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Help hen. 
Neem DierenLot op in uw testament. Doe het vandaag nog!

Vul de bon in, knip hem uit en stuur hem op aan Stichting DierenLot, Antwoordnummer 4088, 
3500 VB Utrecht (geen postzegel nodig). U kunt de bon ook eerst inscannen of kopieren.

Ik wil meer weten over nalaten voor hulp aan dieren in nood
  Ik heb DierenLot al opgenomen in mijn testament.

  Ja, ik ontvang graag een uitgebreidere brochure over nalaten aan DierenLot.

  Ja, ik heb vragen over nalaten aan DierenLot, neemt u telefonisch contact met mij op.

  Ja, ik heb interesse in nalaten aan DierenLot, belt u mij voor een persoonlijke afspraak bij mij thuis.

  Ja, als DierenLot voor mijn dieren zorgt na mijn overlijden, neem ik DierenLot graag op in mijn testament. 
  Neemt u contact met mij op.

  Ja, ik neem DierenLot op in mijn testament en oormerk graag mijn nalatenschap aan een of meer 
  van de Erkend Benefi cianten van DierenLot. Neemt u contact met mij op.

Naam    Mw.      Dhr.

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoon Geboortedatum

E-mail

Invullen in blokletters a.u.b.

✁

✁

#samenvoordieren

Stichting DierenLot
Dam 20-22
4241 BN Arkel
Telefoon: 0183 - 563 912 
E-mail: nalaten@dier.nu

www.dier.nu

DIE-0389_GG_Lenie 220x297_01.indd   1 10-06-20   13:51
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STICHTING AIDSFONDS 
Aidsfonds financiert projecten op 
het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichting en preventie, 
hulp en zorg in ontwikkelingslanden 
en in Nederland, lobby en toegang tot 
behandeling.

CONTACT
T: 020 62 62 669
E: nalaten@aidsfonds.nl
I: aidsfonds.nl
IBAN: NL37 INGB 0000 0089 57

STICHTING ANIMAL RIGHTS 
Met onthullende undercoverbeelden, 
goed onderzoekswerk, levensredden
de acties en krachtige petities is 
Animal Rights een ware stem voor de 
allerzwaksten in de maatschappij. 

CONTACT
T: 0704448852
E: info@animalrights.nl
I: www.animalrights.nl
IBAN: NL29 TRIO 0796 9390 70

STICHTING ASTMA BESTRIJDING 
Het doel van de stichting Astma 
Bestrijding is belangenbehartiging 
van hen die geconfronteerd worden 
met astma, chronisch obstructieve 
long en luchtwegaandoeningen in de 
ruimste zin des woords. 

CONTACT
T: 0356981078
E: fhvanbeek26@hotmail.com
I: www.astmabestrijding.nl
IBAN: NL54 GILL 0265 9532 00

STICHTING BLINDENHULP
Stichting Blindenhulp geeft finan
ciële hulp aan visueel gehandicapten, 
werknemers, studenten en instel
lingen binnen de blindenzorg. De 
stichting bevordert de oogheelkunde 
en de blindenzorg. 

CONTACT
T: 0703683966
E: info@blindenhulp.nl
I: www.blindenhulp.nl
IBAN: NL10 ABNA 0472 9814 98

NEDERLANDSE BRANDWONDEN 
STICHTING 
Brandwonden zijn extreem pijnlijk. 
De behandeling is erg complex. We 
 willen brandwonden voorkomen en 
leed door brandwonden beperken. 
Met uw hulp streven we naar een 
toekomst zonder littekens!

CONTACT
T: 0251 275 555
E: info@brandwondenstichting.nl
I: www.brandwondenstichting.nl
IBAN: NL93 RABO 0388 013 222

HET CONCERTGEBOUW FONDS
Doel: Financieren van de instand
houding en verduurzaming van  
Het Concertgebouw en het realiseren
van het grootschalige muziek  
educatieprogramma.

CONTACT
T: 0205730459
E: fonds@concertgebouw.nl
I: www.concertgebouw.nl/steunons
IBAN: NL90 ABNA 0584 7414 21

STICHTING DIERENLOT 
Voor hulp aan dieren in nood, ook bij 
ú in de buurt.

CONTACT
T: 0183563912
E: info@dier.nu
I: www.dier.nu
IBAN: NL28 INGB 0000 0023 29

STICHTING DIERENNOOD 
Als dierenvriend wil je juist die dieren
helpen die dit het meest nodig hebben.
Stichting Dierennood doet dat. En
heel betrouwbaar, want nu ook met
CBF. Kijk voor de actuele projecten op:
www.dierennood.nl

CONTACT
T: 0900  3437366
E: hanno@dierennood.nl
I: www.dierennood.nl
IBAN: NL16 INGB 0004 7841 60

STICHTING NATIONALE 
 DIERENZORG 
De Seniorenclub, onderdeel van 
Stichting Nationale Dierenzorg, zorgt 
voor een mooie oudedagvoorziening 
voor uw huisdier(en) als u en uw 
familie niet meer in staat zijn voor 
hen te zorgen.

CONTACT
T: 0705179852
E: info@ndz.nl
I: www.ndz.nl
IBAN: NL66 INGB 0000 2242 60
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STICHTING IFAW 
IFAW onderneemt actie in het veld of 
lobbyt bij regeringen op het hoogste 
niveau, ons wereldwijde team zet 
zich in om haalbare oplossingen te 
bieden voor dieren, mensen en onze 
leefomgeving.

CONTACT
T: 070335 50 11
E: infonl@ifaw.org
I: www.ifaw.org
IBAN: NL58 INGB 0654 7693 46

JUCONI 
Juconi zet zich in voor kinderen die 
op straat leven in LatijnsAmerika. 
Door middel van opvang, onderwijs, 
voeding, begeleiding en (medische) 
verzorging geven wij hen zicht op een 
hoopvolle toekomst.

CONTACT
T: 070 365 56 50
E: info@juconi.nl
I: www.juconi.nl
IBAN: NL44 INGB 0004 7841 41

KANSFONDS 
Kansfonds helpt mensen omzien naar 
de kwetsbaarsten in onze samen
leving, zodat niemand buitengesloten 
raakt. Jaarlijks steunen we ruim 
500 initiatieven in NL die helpen om 
hun situatie te doorbreken.

CONTACT
T: 035  626 10 23
E: info@kansfonds.nl
I: www.kansfonds.nl
IBAN: NL20 INGB 0660 9712 40

HET GEHANDICAPTE KIND 
Veel kinderen met een handicap zijn 
eenzaam. Wij maken speeltuinen, 
sportclubs en scholen toegankelijk 
zodat kinderen elkaar ontmoeten, 
samen spelen, vrienden maken.  
Geen kind zonder vriendjes!

CONTACT
T: 0206791200
E: info@nsgk.nl
I: www.nsgk.nl
IBAN: NL76 RABO 0334 4334 44

HARTPATIËNTEN NEDERLAND
Bij Hartpatiënten Nederland staat 
het belang van de patiënt centraal; 
Onafhankelijk en objectief. We bieden 
betrouwbare informatie, brengen 
lotgenoten samen en staan patiënten 
bij met raad en daad.

CONTACT
T: 0475317272
E: roermond@hartpatienten.nl 
I: www.hartpatienten.nl 
IBAN: NL35 INGB 0000 5940 00

HERSENSTICHTING 
1 op de 4 mensen heeft een hersen
aandoening. Hersenaandoeningen 
zijn helaas hard op weg de grootste 
ziekte van Nederland te worden. Dit 
moet stoppen. Want een hersenaan
doening zet je leven op z’n kop.

CONTACT
T: 070 360 48 16
E:hhindriks@hersenstichting.nl
I: www.hersenstichting.nl
IBAN: NL18 INGB 0000 000 860
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VRIENDEN DIERGENEESKUNDE  
Een gezonde toekomst voor dieren, 
belangrijk voor iedereen! Vrienden 
Diergeneeskunde steunt weten
schappelijk onderzoek en innovatieve 
behandelingen die dierenlevens 
duurzaam verbeteren.

CONTACT
T: 06 – 25 15 15 43
E: i.wolframm@uu.nl
I: www.vriendendiergeneeskunde.nl
IBAN: NL40 ABNA 0428 0404 70

EPILEPSIEFONDS 
Het Epilepsiefonds zet zich al meer 
dan 125 jaar in voor mensen met 
epilepsie. We willen ervoor zorgen 
dat epilepsie een behandelbare aan
doening wordt waar mensen zo min 
mogelijk last van hebben.

CONTACT
T: 030  634 40 63
E: info@epilepsiefonds.nl
I: www.epilepsie.nl
IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11

EYE CARE FOUNDATION 
Geef oogpatiënten in lageinkom
stenlanden kans op een heldere 
toekomst. Meer weten over nalaten 
aan Eye Care Foundation? Bel of mail 
Maaike van Veen via 020 – 647 3879 
of maaike@eyecarefoundation.nl.

CONTACT
T: 020  647 3879
E:  maaike@eyecarefoundation.nl
I: www.eyecarefoundation.nl
IBAN: NL14 ABNA 0543 4445 54
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Uw organisatie vermeld in het  
Supplement voor Gulle Gevers?
Neem voor meer informatie en de 
voorwaarden contact op met Sales and 
Services via 0229 211 211 of per email 
administratie@salesandservices.nl
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STICHTING KINDEREN 
 KANKERVRIJ 
KiKa zet zich in voor meer onder
zoek naar kinderkanker omdat het 
doodsoorzaak nummer 1 door ziekte 
is. Met uw donatie helpt u mee aan 
betere behandelingen en snellere 
genezing van zieke kinderen. 

CONTACT
T: 020 3458535
E: nalaten@kika.nl
I: www.kika.nl
IBAN: NL89 INGB 0000 0081 18

LILIANE FONDS 
Het Liliane Fonds steunt kinderen  
met een handicap op de armste 
plekken van de wereld. Wij bieden 
deze kwetsbare kinderen sinds 1980 
individuele hulp op maat. Klein
schalig, concreet en doeltreffend.  

CONTACT
T: 073  5189420 / 
0800  7 800 800 (gratis)
E: voorlichting@lilianefonds.nl
I: www.lilianefonds.nl/helpmee
IBAN: NL08 RABO 0303 0800 00

STICHTING PARKINSONFONDS 
Dankzij de steun van donateurs 
financiert Stichting ParkinsonFonds 
vernieuwend medischwetenschap
pelijk onderzoek. Gericht onderzoek 
is de enige manier om Parkinson 
in de toekomst te voorkomen of te 
genezen.

CONTACT
T: 0235540755
E: info@parkinsonfonds.nl
I: www.parkinsonfonds.nl
IBAN: NL10 ABNA 0504 2015 30

STICHTING PARKINSON  
NEDERLAND
Bijeenbrengen, beheren en toewijzen 
van gelden om de kwaliteit van leven 
en de zorg voor Parkinsonpatiënten 
te verbeteren.

CONTACT
E: info@stichtingparkinson.nl
I: www.stichtingparkinson.nl
IBAN: NL07 ING 0009 4757 27

PAX 
Vrede. Wie durft?

PAX werkt samen met betrokken 
 burgers en partners aan de bescher
ming van burgers tegen oorlogs
geweld, aan het beëindigen van 
gewapend geweld en het opbouwen 
van rechtvaardige vrede.

CONTACT
T: 030  233 33 46
E: info@paxvoorvrede.nl
I: www.paxvoorvrede.nl
IBAN: NL03 TRIO 0390 5150 00

Stichting ReumaNederland  
ReumaNederland werkt keihard aan 
een toekomst zonder reuma en een 
beter leven met reuma. Uw bijdrage 
maakt het mogelijk om fors te blijven 
investeren in wetenschappelijk 
onderzoek. Helpt u ons ook?

CONTACT
T: 0205896464
E: nalaten@reumanederland.nl  
I: www.reumanederland.nl
IBAN: NL64 ABNA 0433 533 633

VLUCHTELINGENWERK 
 NEDERLAND 
Wilt u ook in de toekomst iets 
betekenen voor vluchtelingen in ons 
land? Neem dan VluchtelingenWerk 
Nederland op in uw testament. Vraag 
vrijblijvend onze Oriëntatiegids aan  
of bel met Onno Yska.

CONTACT
T: 020 346 72 15
E: oyska@vluchtelingenwerk.nl
I: www.vluchtelingenwerk.nl/nalaten
IBAN: NL60 INGB 0000 1234 88

WERELD KANKER ONDERZOEK 
FONDS 
Wij zijn al meer dan 25 jaar de 
 autoriteit in Nederland op het gebied 
van voeding, leefstijl en kanker.  
Wij helpen mensen gezonde keuzes 
te maken om sterker te staan 
 tegenover kanker.

CONTACT
T: 020344 9595
E: informatie@wkof.nl
I: www.wkof.nl
IBAN: NL51 ABNA 0424 3563 09

WILDE GANZEN 
Per jaar steunt Wilde Ganzen 
 honderden projecten in Afrika, 
 ZuidOost Azië en Midden Amerika  
op het gebied van onderwijs, gezond
heidszorg, wateren sanitatie,  
en voedselzekerheid.

CONTACT
T: 0332045555
E: info@wildeganzen.nl
I: www.wildeganzen.nl
IBAN: NL53 INGB 0000 0400 00
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Jantje Beton zet zich samen 
met kinderen in voor meer en 
uitdagender speelruimte en 
meer speelkansen. 
Met uw gift zorgen we ervoor 
dat buiten spelen altijd blijft. 

Samen zeggen we…
STOP NOOIT MET SPELEN!

T 030-2447000 - E info@jantjebeton.nl
IBAN NL25 ABNA 0605 9595 95

www.jantjebeton.nl

Gun kinderen zoals Sem 
een littekenvrije toekomst

Wilt u meer weten over nalaten aan 
de Brandwonden Stichting? 
Vraag dan de brochure aan of bel met 
Marijne Landman via 0251 27 55 47 of 06 53 12 13 39
E-mail: mlandman@brandwondenstichting.nl.
www.brandwondenstichting.nl.

een littekenvrije 
Ruim een kwart van de patiënten in brandwonden centra is jonger dan vijf 
jaar. Na een lange opname en revalidatieperiode hebben deze kinderen 
nog een heel leven voor zich. Een leven dat vaak ongevraagd in het teken 
staat van hun littekens. 

Via wetenschappelijk onderzoek werken wij hard aan nieuwe 
behandelmethodes, om littekens na een brandwondenongeval te 
voorkomen. Door na te laten aan de Brandwonden Stichting helpt u mee 
onze droom te verwezenlijken: brandwonden genezen zonder littekens.

Nalaten aan de Brandwonden Stichting, 

méér dan een goed gevoel
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Aidsfonds

www.aidsfonds.nl

Animal Rights, Stichting

www.animalrights.nl

Astma Bestrijding, Stichting

www.astmabestrijding.nl

Blindenhulp, Stichting

www.blindenhulp.nl

Brandwonden Stichting, 

Nederlandse

www.brandwondenstichting.nl

Centraal Bureau Fondsenwerving

www.cbf.nl

Concertgebouw Fonds, Het

www.concertgebouw.nl

Dierenambulance Amsterdam

www.dierenambulanceamsterdam.nl

Dierenlot, Stichting

www.dier.nu

Dierennood, Stichting 

www.dierennood.nl

Dierenzorg, Stichting Nationale

www.ndz.nl

Diergeneeskunde Universiteit 

Utrecht, Vrienden

www.vriendendiergeneeskunde.nl

Epilepsiefonds

www.epilepsie.nl

Erasmus MC Foundation

www.erasmusmcfoundation.nl

Eye Care Foundation

www.eyecarefoundation.nl

Gehandicapte Kind, Het

www.nsgk.nl

Hartpatiënten Nederland

www.hartpatienten.nl

Hersenstichting Nederland

www.hersenstichting.nl

IFAW, Stichting

www.ifaw.org

Jantje Beton

www.jantjebeton.nl

Juconi

www.juconi.nl

Kansfonds 

www.kansfonds.nl

Kinderen Kankervrij (KiKa), 

Stichting

www.kika.nl

KNB, Koninklijke Notariële  

Beroepsorganisatie

www.notaris.nl/voogdij

Liliane Fonds

www.lilianefonds.nl

Nier Stichting Nederland

www.nierstichting.nl

ParkinsonFonds, Stichting

www.parkinsonfonds.nl

Parkinson Nederland, Stichting

www.stichtingparkinson.nl

PAX

www.paxvoorvrede.nl

ReumaNederland, Stichting

www.reumanederland.nl

VluchtelingenWerk Nederland

www.vluchtelingenwerk.nl

Wereld Kanker Onderzoek Fonds 

www.wkof.nl

Wilde Ganzen

www.wildeganzen.nl
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‘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 veel-
voorkomende 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 lang-
zaam 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 om-
geving 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. 

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 familie-
geschiedenis. 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 kan de Hersenstichting 
straks nóg grotere stappen
zetten op weg naar genezing
van zoveel mogelijk hersen-
aandoeningen. Voor die nalaten-
schap willen we haar nu alvast
van harte bedanken.

Ook als u er niet meer bent, 
kunt u er nog voor anderen zijn.

Meer weten? 
Kijk op hersenstichting.nl/nalaten
Heeft u liever persoonlijk advies?
Neem dan vrijblijvend contact op
met Henriëtte Hindriks, 
via 070-302 47 40 of 
hhindriks@hersenstichting.nl
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