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Hoe wilt u voortleven?
Vraag ons magazine Voortleven gratis aan.

Meer informatie?
Overweegt u ook iets te schenken of na te laten aan de Nierstichting, onze 
relatiemanager Cornelie van Zijtveld bespreekt graag de mogelijk heden 
met u. Voor meer informatie kunt u haar bellen op 035 - 697 80 00 of 
mailen via cornelievanzijtveld@nierstichting.nl.

Alle drie hebben ze iets met nieren. Ties heeft een aangeboren nier-
afwijking, Sacha heeft een nier gedoneerd aan een onbekende en 
Jan – zelf nierpatiënt – draagt met zijn nalatenschap graag bij aan 
nier onderzoek. Hun levensverhalen maken duidelijk waarom de 
Nierstichting blijft investeren in onderzoek en innovatie. Voor betere 
behandeling en uiteindelijk genezing van nierziekten.

In ons magazine leest u er alles over. Vraag het 
gratis aan via nierstichting.nl/voortleven.

Meer informatie?



Hoe wilt u voortleven?
Vraag ons magazine Voortleven gratis aan.

Meer informatie?
Overweegt u ook iets te schenken of na te laten aan de Nierstichting, onze 
relatiemanager Cornelie van Zijtveld bespreekt graag de mogelijk heden 
met u. Voor meer informatie kunt u haar bellen op 035 - 697 80 00 of 
mailen via cornelievanzijtveld@nierstichting.nl.

Alle drie hebben ze iets met nieren. Ties heeft een aangeboren nier-
afwijking, Sacha heeft een nier gedoneerd aan een onbekende en 
Jan – zelf nierpatiënt – draagt met zijn nalatenschap graag bij aan 
nier onderzoek. Hun levensverhalen maken duidelijk waarom de 
Nierstichting blijft investeren in onderzoek en innovatie. Voor betere 
behandeling en uiteindelijk genezing van nierziekten.

In ons magazine leest u er alles over. Vraag het 
gratis aan via nierstichting.nl/voortleven.

Meer informatie?

‘Met mijn erfenis geef ik uitgebuite
kinderen weer een toekomst’

Bijdragen aan een mooiere 
wereld voor kwetsbare kin-
deren, ook als je er niet meer 
bent. Dat is het bijzondere 
van nalaten aan Terre des 
Hommes. Steeds vaker 
kiezen mensen ervoor om 
een goed doel op te nemen 
in hun testament. Ook Ferry 
Bizot (58) laat zo zijn idealen 
voortleven.

'Ik heb zelf geen kinderen, dus 
dacht ik: laat ik het aan Ter-
re des Hommes geven, dan 
kunnen zij er iets goeds mee 
doen. Ik vind het mooi om 
te zien dat het werk van de 
organisatie ook daadwerkelijk 
resultaat boekt. Als ik mijn 
steentje kan bijdragen aan een 

betere jeugd voor kwetsbare 
kinderen, dan doe ik dat graag.'
 
‘Kinderleed moet stoppen’
Wereldwijd worden de rechten 
van miljoenen kinderen ge-
schonden. Zij worden gedwon-
gen om te werken, worden 
verkocht, mishandeld of 
misbruikt. Terre des Hommes 
voorkomt dat kinderen worden 
uitgebuit en haalt kinderen uit 
uitbuitingssituaties. We zor-
gen dat zij naar school gaan 
en op een veilige manier aan 
hun toekomst kunnen bou-
wen. 'Het zou mooi zijn als al 
dat kinderleed op een gegeven 
moment stopt', zegt Bizot. 'Dat 
is wat hoog gegrepen, maar 
toch, alle beetjes helpen.'

Ik luister graag naar uw wensen
Wilt u meer informatie over nalaten of overweegt u een 
bijzondere gift? Ik hecht veel waarde aan persoonlijk advies 
en luister graag naar uw wensen. Neem gerust contact met 
mij op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Angélique van Oversteeg
Relatiemanager bijzondere giften en nalatenschappen
Tel. 06 53 80 60 50  •  a.vanoversteeg@tdh.nl

Ferry Bizot laat 
zijn idealen 

voortleven via 
zijn testament.

WILT U MEER LEZEN OVER NALATEN? 
Gebruik de QR code door uw camera te openen op uw telefoon.  
Scan de QR-code en tik op de mededeling die in uw scherm verschijnt.
Of ga naar www.tdh.nl/nalatenschap
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Yolenta Pater
06 558 307 18
y.pater@zoa.ngo

Monique Boom
06 380 080 94
m.boom@zoa.ngo

Nadenken over nalaten 
‘Het is zo belangrijk om over nalaten na te denken. Juist als je midden in het leven staat. Uit ervaring weet 
ik dat het leven kwetsbaar is, het kan zomaar voorbij zijn. Daarom heb ik mijn testament opgesteld, en 
een deel gaat naar ZOA.’

ZOA helpt slachtoffers van rampen en conflicten met noodhulp. 
Denk aan vluchtelingen in Oekraïne, Ethiopië en Colombia. 

‘Als ik zie hoe blij vluchtelingen zijn met schoon drinkwater, zo’n heel basale levensbehoefte, dan raakt me 
dat. ZOA is er. Met een medemenselijkheid en warmte die zich niet laat beschrijven, die is er gewoon. Het 
geeft echt een goed gevoel te weten dat je ook na je leven impact kan hebben en iets kan betekenen voor 
kwetsbare mensen, die op hun vlucht alles moeten achterlaten’, aldus Ellis Samsom. 

Denkt u ook na over nalaten? 
Bestel dan vrijblijvend onze brochure ‘Geloof in geven’ op www.zoa.nl/nalaten.

Komt u liever persoonlijk met ons in contact?
We gaan graag met u in gesprek.

‘Ook na je 
leven kun 
je impact 
hebben!’
- Ellis Samsom

3

in
Geloof
Geven

Als u nadenkt over nalaten...
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Mijn leven staat in 
het teken van dieren. 
Ik wil ze niet alleen 
nu helpen, maar 
ook in de toekomst!
Zolang ik mij kan herinneren trek ik mij het lot van 
dieren erg aan. Klein of groot, huisdieren of dieren 
in de natuur.. wanneer het dier in nood verkeerde 
wilde ik hen helpen. Vandaag de dag is dat nog 
steeds zo. Als beheerder van een dierenasiel en 
dierenpension met dierenambulances in de regio 
Drechtsteden zie ik dagelijks veel dierenleed. Het 
gaat mij nog steeds aan het hart. Het feit dat dieren 
niet voor zichzelf kunnen opkomen en afhankelijk 
zijn van de mens is reden om hen te helpen. Niet 
alleen nu, maar ook in de toekomst wanneer ik er 
zelf niet meer ben. Het is noodzakelijk er voor te 
zorgen dat deze onmisbare hulp door kan blijven 
gaan. Door Stichting DierenLot op te nemen in 
het testament kunnen we ervoor zorgen dat ook 
in de toekomst dieren in nood geholpen kunnen 
worden. Bij wildopvangcentra, asielen of door 
dierenambulance organisaties. Huisdieren, maar 
dus ook natuurdieren. Mijn nalatenschap helpt 
daarbij. Lokale en regionale dierenhulporganisaties 
worden geholpen bij hun onmisbare werk en 
dieren in nood kunnen rekenen op de hulp die ze 
nodig hebben. Niet alleen nu, ook in de toekomst. 
Het geeft mij een gerust gevoel. Alsjeblieft, help 
ook dieren in nood. Neem DierenLot op in uw 
testament.

Mirjam Addiks
Beheerder Dierenasiel- en pension Louterbloemen 
in Dordrecht

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

DierenLot.nl

Scan deze QR code 
en vraag online 
informatie aan 
via onze website

✁✁

Vul de bon in, kopieer deze of knip uit en stuur op aan Stichting DierenLot, Antwoordnummer 51013, 3501 VB 
Utrecht (geen postzegel nodig). U kunt natuurlijk ook mailen naar nalaten@dier.nu of bellen naar 0183 - 563 912.

Ja, ik wil graag dieren helpen wanneer ik er zelf niet meer ben
  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.

✁

S&N-MA-2022
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voorwoord

Heel veel mensen hebben 
op de een of andere 
manier met goede 
doelen te maken. Ze 
zijn vrijwilliger, bestuurslid, medewerker, of ze maken 
gebruik van de diensten die goede doelen aanbieden. Een 
maatjesproject, reizen voor mensen met een handicap, de 
dierenambulance. 

Goede doelen zetten zich in voor de samenleving, hier in 
Nederland en in het buitenland. Om dat werk te kunnen 
doen, is er geld nodig, geld dat donateurs opbrengen. Met 
een eenmalige gift, een langlopend donateurschap, of door 
een goed doel op te nemen in hun testament. Daarmee 
geven mensen blijk van hun enorme betrokkenheid. Dat is 
hartverwarmend.

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen. Wij 
zorgen ervoor dat Erkende Goede Doelen hun beloftes 
nakomen en integer opereren. Zo bouwen we aan het 
publieksvertrouwen en zorgen we ervoor dat mensen 
gerust kunnen geven aan Erkende Goede Doelen die de 
wereld beter maken.

Om de herkenbaarheid van Erkende Goede Doelen te 
vergroten, heeft het CBF  sinds dit jaar een nieuw logo. In 
dit nieuwe logo kun je twee kerntaken van het CBF zien, 
namelijk: een oog in het centrum: toezicht en inzicht, en 
een ‘vinkje’ (de check): het keurmerk dat zegt dat het goed 
bevonden is. 

Zo willen we het u makkelijker maken bij uw keuze een 
goed doel te steunen. Want één ding is zeker, uw steun is 
onmisbaar. 

Harmienke Kloeze,
Directeur CBF, Toezicht op goeddoen
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Veel mensen vinden het belangrijk om 
via goede doelen invulling te geven 
aan hun idealen. 

Vaak is dat omdat ze iets willen 
betekenen voor de samenleving 
of omdat ze willen opkomen voor 
onrecht en de meest kwetsbaren 
willen helpen. Ook vinden mensen 
het vaak belangrijk om bij te dragen 
aan het bestrijden van ziekten of het 
behouden van onze kostbare natuur 
en cultuur. Allemaal voor een ideaal. 
Grote delen van de wereld en dus ook 
van ons land zouden er totaal anders 
uitzien zonder de inzet en steun van 

al deze mensen. Uit onderzoek blijkt 
dat mensen in Nederland gul en 
ruimhartig aan goede doelen geven.

Ook blijkt dat het steeds vaker 
voorkomt dat mensen een goed doel 
opnemen in hun testament, omdat ze 
het belangrijk vinden dat er, ook als zij 
er niet meer zijn, wordt doorgewerkt 
aan hun ideaal. Dit doen zij vanuit 
een grote betrokkenheid en zijn daar 
trots op. Zoals bijvoorbeeld Vincent 
die, na aankoop van een huis, er heel 
bewust voor heeft gekozen om zijn 
nalatenschap in te zetten voor het 
milieu.   

Vincent: ‘Mijn 

nalatenschap is bedoeld 

voor de mensheid’

Vincent (58) zet zich zijn leven lang al 
in voor een duurzame wereld. En dat 
wil hij blijven doen. Ook als hij er zelf 
niet meer is. 

‘Als milieukundig ingenieur weet ik 
hoe de mensheid hard de verkeerde 
kant opgaat als we niets veranderen. 
Daarom ben ik gaan nadenken over 

Ook via uw testament kunt u Ook via uw testament kunt u 
bijdragen aan een betere wereldbijdragen aan een betere wereld
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een nalatenschap toen ik mijn huis 
kocht. Ik wilde toen een testament 
opmaken. Omdat ik ben opgevoed 
met de liefde voor het milieu kwam 
ik al snel op het idee om na te laten 
aan een goed doel dat zich hiervoor 
inzet. Maar het gaat niet alleen om 
de liefde voor de natuur. Het gaat 
ook om de liefde voor de mensheid. 
Ik wil bijdragen aan een duurzame 
en gezonde samenleving zodat de 
mensheid nog lang vooruit kan.’

Vijf tips over nalaten
1.  Mocht u ook overwegen een goed doel op te nemen in uw testament, 

als (mede) erfgenaam of als legataris (omschreven goed of geldbedrag) 
bespreek dit ruim op tijd met uw kinderen of andere naasten.  
Dit voorkomt verrassingen.

2.  Leg uw nalatenschap vast in uw testament, alleen dan is het 
rechtsgeldig. Dit gaat altijd via een notaris. 

3.  Maak uw keuze zorgvuldig, er zijn heel veel goede doelen en veel 
verschillende mogelijkheden om na te laten aan een goed doel. Uw 
notaris kan u van advies voorzien. Ook kunt u vooraf een goed doel 
benaderen over de mogelijkheden.  

4.  Goede doelen zijn heel blij met een bijdrage of dit nu een groot bedrag 
is of een klein bedrag. U kunt ook meerdere goede doelen opnemen in 
uw testament. 

5.  Wilt u zekerheid over een goed doel? Let dan op de Erkenning. Erkende 
goede doelen voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Ze gaan met iedere 
euro zorgvuldig om, zijn transparant en laten zich controleren. Aan een 
erkend goed doel kunt u met een gerust hart nalaten.

Vier fabels over nalaten  
1.  FABEL 1: U kunt beter één goed doel kiezen dan tien. Dit is een fabel. 

Volg uw hart! Als u het werk van diverse goede doelen mooi vindt, kunt 
u best meerdere goede doelen opnemen in uw testament.     

2.  FABEL 2: Een groot bedrag kunt u beter niet aan een klein goed doel 
nalaten. Ook een fabel! Voor kleine goede doelen betekent een groot 
bedrag juist dat ze echt het verschil kunnen maken.  

3.  FABEL 3: Familie én goede doelen opnemen in uw testament kunt u beter 
niet doen. Fabel! Als u van te voren met uw familie en naasten bespreekt 
waarom u ook een goed doel wil opnemen in uw testament, kan dit juist 
op veel waardering rekenen.  

4.  FABEL 4: Nalaten aan goede doelen kan alleen als het om grote bedragen 
gaat. Ook dit is een fabel. Goede doelen zijn blij met alle giften en 
nalatenschappen, klein of groot. 

‘In mijn leven maak ik veel keuzes 
die bijdragen aan een duurzame 
toekomst. Geen dure vliegreizen, 
zo min mogelijk met de auto en 
duurzame voeding bijvoorbeeld. 
Door de juiste keuzes te maken kun 
je ervoor zorgen dat de samenleving 
duurzamer en gezonder wordt. 
Daarom heb ik ervoor gekozen om 
mijn nalatenschap in te zetten voor 
het milieu.’ 

Meer informatie over nalaten aan een 
goed doel
•   Er is een handige website waar alles 

over nalaten aan goede doelen te 
vinden is én waar u kunt lezen over 
het werk van goede doelen. Kijk op 
www.goededoelen.nl. 

•   Op Toegift.nl ontdekt u hoe uw 
idealen kunnen voortleven en kunt 
u meer mooie verhalen lezen van 
mensen die besloten hebben om na 
te laten aan een goed doel    



De KunSt van De KunSt van 
het dooRgevenhet dooRgeven

InfoRmatIe oveR SchenKen en nalaten: 

    muSeum.nl/Steun of vIa 020 6747 000

VolgenS Ad de RuIteR

‘Restauratie is iets dat mij mateloos 
fascineert. Het minutieus werken op de 
millimeter. De gelaagdheid. De kennis van 
kleur en verbindingen. Het oog voor detail. 
Feitelijk is het een onzichtbare kunstvorm, 
die er voor zorgt dat kunst zichtbaar blijft. 
Zonder restauratie zou kunst verdwijnen. 
Letterlijk. Het vervaagt. Of vergaat. 
Dankzij restauratie kan iedereen van 
kunst genieten, zoals de kunstenaar 
het ooit bedoeld heeft. En daarom 
draag ik bij aan het doorgeven van 
dit artistieke ambacht.’


     MUSEUM
     MUSEUM
FOUNDER MAIN SPONSORS



Voor een hogere kans op Voor een hogere kans op 
overlevenoverleven
De meeste kankers zijn steeds beter 
te behandelen maar de medische 
vooruitgang is ongelijk verdeeld, 
over de soorten kanker maar ook over 
de continenten. Hersenstamkanker 
bijvoorbeeld, een variant die vooral 
bij kinderen opduikt, heeft in de 
Verenigde Staten een hogere kans om 
te genezen dan in Europa. Eva4kids 
is een stichting die ouders op de 
mogelijkheden van  innovatieve 
therapieën wil attenderen, zoals in 
Amerika of Zwitserland. Daarnaast 
zamelt de Eva4Kids geld in om een 
behandeling aan de overkant van de 
oceaan mogelijk te maken. 
Tekst: Jeroen Kuypers

In 1970 verklaarde toenmalig 
Amerikaans president Nixon dat kanker 
binnen afzienbare tijd overwonnen 
zou zijn. Hij bleek het mis te hebben, 
maar toch is er reden tot optimisme. 
Destijds was kanker voor tweederde 
van de mensen die de diagnose 
kreeg een doodvonnis, nu ligt het 
genezingspercentage daaronder. 
Maar, uit sociologisch onderzoek is 
gebleken dat het nog altijd verschil 
maakt wáár je deze ziekte krijgt en 
ook wáár behandeld wordt. Volgens 
Angelika Pelczar, medeoprichter van 
Eva4kids, geldt dat des te meer voor 
hersenstamkanker. 

Financieel ondersteunen
“In Europa behandelen de specialisten 
deze specifieke vorm nog steeds 
vooral met chemo en bestraling. Niet 
alleen zijn de vooruitzichten voor de 
kinderen slecht, de effecten van de 
behandeling zelf zijn ook erg nadelig. 
Die combinatie maakt het verloop van 

hersenstamkanker voor ouders en kind 
extra pijnlijk en zelfs dodelijk, en dat 
terwijl er in de VS wél behandelingen 
bestaan met nieuwe medicijnen, de 
zogeheten peptiden. Die hebben 
minder bijwerkingen en een, volgens 
de ontdekkers, hogere kans op 
genezing. In de Verenigde Staten 
zijn peptiden al het hele traject van 
officiële goedkeuring doorgelopen en 
in Europa moet dit nog beginnen. Het 
zal waarschijnlijk decennia lang duren 
eer deze innovatieve kankertherapie 
hier verkrijgbaar is en wordt vergoed. 
Daarom willen wij ouders waarvan 
het zieke kind in Europa vrijwel geen 
kans op overleven heeft, alsnog deze 
kans bieden –  in Amerika of elders 
waar deze innovatieve behandeling 
aangeboden wordt. Dat doen we door 
de ouders financieel te ondersteunen 
om de behandeling mogelijk te maken, 
door aan de reiskosten bij te dragen en 
contacten te leggen. Daarbij blijven de 
ouders te allen tijde zelf aan het stuur 
staan in hun keuze van de kliniek waar 
ze het behandelproces starten.”

Behandeling met peptiden
Eva4kids is genoemd naar een jonge 
ambassadeur van de stichting. Het 
meisje verloor haar grootmoeder 
aan kanker. Zelf is zij gezond. Die 
omgekeerde naamgeving is symbolisch 
voor de hoop op overleven die de 
stichting wil uitdragen. Want naast 
de financiële ondersteuning van 
ouders, richt Eva4kids zich vooral 
op bewustwording. De stichting 
geeft informatie over peptiden maar 
ook over gezond leven. Ouders en 
kinderen krijgen tips om het lichaam 
weerbaarder te maken, opdat de 

kans op het krijgen van (hersenstam)
kanker verkleind wordt. Preventie 
is immers de andere kant van de 
medaille die kanker heet. Precies 
daarom willen Angelika en de andere 
medeoprichters van Eva4Kids bouwen 
aan een community van vrijwilligers 
en ambassadeurs, betrokkenen die op 
lokaal gebied initiatieven ontplooien 
om ouders en zieke kinderen te 
helpen. “We streven naar een platte 
organisatie, een groeiende groep van 
gelijkgestemden om van Eva4kids een 
platform te maken en vooral geen 
logge, bureaucratische stichting.” 

Uitzicht
De vooruitgang in de behandeling 
van kanker is gestaag maar 
indrukwekkend. Toch blijft het een 
ziekte die de patiënt een deel van de 
tijd lijdzaam moet ondergaan. Voor 
kinderen, die minder afstand kunnen 
nemen van hun eigen ziekteproces, 
is dat extra bezwaarlijk, maar voor 
hun ouders, die het moeten aanzien, 
evengoed. Eva4kids is een stichting 
die beiden meer grip op hun situatie 
wil geven, met gerichte en up-to-
date informatie, met financiële én 
menselijke ondersteuning en met 
uitzicht en hoop op overleven.

Voor meer informatie, ga naar: 
www.eva4kids.nl Maak een donatie 
op: NL03 ABNA 0576 4430 85
Nalaten mag natuurlijk ook.   



Kleinschalig, effectief en persoonlijk

Wij zijn Juconi. We vangen straat- en zwerfkinderen 
op in Latijns-Amerika. Ons eigen opvanghuis staat 
in Colombia, in de stad Palmira Valle, andere huizen 
steunen we financieel. Onze aanpak (opvangen, 
opvoeden, opleiden) werkt. Al vijfentwintig jaar. 
Samen met u geven we verloren kinderen de kans 
op een toekomst.

UNESCO MEXICO kenmerkt de JUCONI-aanpak als 
een van de meest veelbelovende methodes om 
straat- en zwerfkinderen succesvol hulp te bieden!

Juconi
President Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag

070 - 365 56 50
info@juconi.nl
www.juconi.nl

KVK 41147085  
IBAN NL44INGB0004784141

Eliana’s 
verhaal 
kan goed 
aflopen!

Er was eens een meisje… Eliana heet ze. Haar vader 
is vermoord door een drugsbende, haar moeder 
probeert met vuilnisrapen in het onderhoud van het 
gezin te voorzien. Eliana zal over een paar jaar ingezet 
worden om een paar pesos te verdienen. Met ramen 
wassen, armbandjes verkopen en wat ze op straat 
maar kan vinden aan klusjes. Maar op straat loert ook 
het gevaar van geweld, misbruik en drugs. Ze zal niet 
naar school gaan. En mocht ze zwanger raken op jonge 
leeftijd – en die kans is groot – dan zal haar dochter 
eenzelfde lot beschoren zijn.  Eliana is een straatkind. 
En daarvan zijn er in Colombia veel. Vergeten kinderen. 
Zonder toekomst.

Maar háár verhaal kan goed aflopen. 
Als u haar helpt. Dan zorgen wij dat 
ze naar school kan en de kans op een 
toekomst krijgt. Haar enige kans.

Eliana is hier in de speelzaal van een nonnenhuis waar 
we mee samenwerken. Daar wordt ze schoongewassen 
en in nieuwe kleren gestoken. Maar ze wil naar school! 

Helpt u haar die kans te geven? 
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Esmee is zes en heeft een spierziekte. 
Zelf vindt ze niet dat ze bijzonder is. 
Ze wil het liefst ‘gewoon’ zijn. Ze wil 
meedoen. Zoals alle kinderen. En ze 
heeft een droom: dierenarts worden. 
En waarom zou dat niet kunnen?

Fonds Kind & Handicap vindt dat kin-
deren en jongeren met een handicap 
of chronische ziekte een eerlijke kans 
moeten krijgen. Wij geloven dat een 
handicap vaak geen beperking hoeft 
te zijn. Daarom zetten wij ons in voor 
de optimale ondersteuning van kinde-
ren en jongeren met een handicap of 
chronische ziekte.

Laat ze meedoen
Wij streven ernaar om deuren voor 
deze kinderen en jongeren te openen 
die anders gesloten blijven. Daarom 
helpen we ze met aangepast vervoer, 
aangepaste speelplekken en leer- en 
hulpmiddelen. Zodat kinderen met 
een beperking onbeperkt mee kunnen 
doen!
     
Ze hebben u nodig
Bijvoorbeeld voor een hulphond voor 
Sem, een autistische jongen. Of een 
speciale laptop voor Sterre, een bijna 
blind meisje. Of een sportrolstoel voor 
Kevin, een jongen die aan de Speci-
al Olympics wil meedoen. Allemaal 
kinderen die zich willen ontwikkelen 
naar hun eigen vermogen. Zodat ook 
zij hun dromen waar kunnen maken. 
De aanvragen zijn talloos. Onze mid-
delen zijn helaas beperkt. We hebben 
daarom meer helpers nodig. Kortom: 
de kinderen hebben ú nodig! 

Mogen zij op u rekenen?
Een eerlijke kans voor kinderen met 
een handicap of chronische ziekte. Dat 
kan alleen maar samen met u! Steunt 
u ons met een gift, of in uw testament 
met een erfstelling of legaat? 

Fonds Kind & Handicap is een Alge-
meen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Dat betekent dat giften aan onze 
stichting voor u fiscaal aftrekbaar zijn. 
Op deze manier kunt u met hetzelfde 
netto schenkingsbedrag meer done-
ren. En over nalatenschappen zijn wij 

geen erfbelasting schuldig. Uw hele 
erfstelling of legaat komt dus ten 
goede aan kinderen met een handicap 
of chronische ziekte. Fonds Kind & 
Handicap is CBF Erkend Goed Doel, 
dit garandeert u dat uw bijdrage goed 
besteed wordt.

Vragen?
Neem dan contact met ons op. Wij 
staan u graag persoonlijk te woord. 
Dat kan rechtstreeks met Regina van 
Rijckevorsel, onze adviseur Schenken 
& Nalaten. Regina is bereikbaar op 
070 351 27 84 of via  
regina@fondskindenhandicap.nl

Meer informatie
Fonds Kind & Handicap
Treilerdwarsweg 91
2583 DA Den Haag
070-3512784
info@fondskindenhandicap.nl
www.fondskindenhandicap.nl
IBAN NL15 INGB 0000 5779 67

U kunt het verschil betekenen!U kunt het verschil betekenen!
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Make-A-Wish Nederland   KvK 41.13.13.21   IBAN NL48 RABO 0366 0212 22   RSIN/ANBI 8030.01.873

In Nederland horen jaarlijks ruim 
1.500 kinderen tussen de 3 en 
18 jaar dat ze een ernstige, soms 
zelfs levensbedreigende ziekte 
hebben. Dit nieuws is vaak het 
begin van een periode vol twijfels, 
pijn, verdriet en vele ziekenhuis
bezoeken. 

Wil je méér weten? Neem dan 
contact op met Alie Snel of 
Marco Kempers. Per e-mail:  
nalaten@makeawishnederland.org 
Per telefoon: 035 203 5335

Het verhaal  
van een ziek kind 

mag niet gaan 
over ziekzijn 

alleen

  wie zorgt er 
    dan voor je 
allerliefste wens?

Als dit je wereldje
     is geworden

Geef bij leven of neem Make-A-Wish op in jouw testament.  
Schenk een wens. Ook als je er zelf straks misschien niet meer bent.

‘Onderzoek toont aan dat het 
realiseren van een allerliefste 
wens kinderen en hun omgeving 
weer vertrouwen en kracht geeft, en 
blijvend impact heeft.’

Een wensvervulling ontstaat niet 
vanzelf. Het is een zorgvuldig geplande 
Wish Journey. Met elkaar bedacht, 
uitgeschreven en tot in de puntjes 
geregeld. Het effect ervan is zeer 
langdurig en maakt een enorm positief 
verschil in hun jonge leven! Een ervaring 
die ze sterker maakt. En vertrouwen en 
kracht geeft voor de toekomst. Daarvoor 
hebben we jouw bijdrage nodig.

20211221 MAW Adv Schenken-Nalaten (210x297mm).indd   120211221 MAW Adv Schenken-Nalaten (210x297mm).indd   1 05-05-2022   13:1905-05-2022   13:19



In het Haags Dierencentrum staan 
ervaren en betrokken medewerkers 
zeven dagen per week klaar voor de 
opvang van zo’n 1700 honden en 
katten per jaar, die in Den Haag op 
straat worden gevonden of worden 
afgestaan. 

Opvang en herplaatsing
Bij ons vinden deze dieren een veilige 
en warme omgeving waarin ze kunnen 
bijkomen van hun omzwervingen 
en krijgen ze de verzorging die ze 
verdienen. Na een check in de interne 
kliniek worden ze ingeënt en gechipt. 
Zijn ze al gechipt dan proberen we 
contact te zoeken met de rechtmatige 
eigenaar. De eerste veertien dagen 
vangen we de dieren op in opdracht 
van de gemeente Den Haag, dit is haar 
wettelijke taak. De eigenaar is dan nog 
in de gelegenheid om het dier weer bij 
ons op te halen. Gebeurt dit niet dan 
wordt het dier eigendom van het Haags 
Dierencentrum en zijn de overige kosten 
voor verblijf en eventuele medische 
behandeling tot herplaatsing voor 
rekening van het HDC.

Verwaarloosde of zieke dieren
De laatste jaren krijgen we meer honden 
met een ‘rugzak’ binnen waarvoor 
therapie nodig is. Onze medewerkers 
die gediplomeerd gedragstherapeut 
zijn, kunnen dit intern verzorgen, maar 

de verblijfsduur wordt hierdoor langer. 
Ook komen er dieren binnen die ziek 
of verwaarloosd zijn en een medische 
behandeling of operatie nodig hebben. 
Geen probleem, ieder dier verdient 
de kans op een nieuw thuis. Naast de  
reguliere  verblijfskosten betekent dit 
echter extra uitgaven.

Zij zijn afhankelijk van u
Onze organisatie is voor het overgrote 
deel afhankelijk van structurele 
donateurs, eenmalige gevers en 
dierenliefhebbers die graag iets nalaten 
voor de verzorging van de dieren. Staat 
u achter de opvang en herplaatsing en 
vindt u ook dat elke asielhond en -kat 
een kans op een mooie toekomst moet 
krijgen, steun ons dan alstublieft. Met 
een schenking of nalatenschap, die u 
vastlegt in een testament. Het Haags 
Dierencentrum heeft de ANBI-status, 
dus het gehele bedrag komt ten goede 
van deze dieren. Dat is fijn om te weten.

 

Meer informatie
Wilt u meer informatie m.b.t. 
nalaten, vraag dan vrijblijvend 
onze brochure ‘Geef een dier een 
toekomst’ aan via  
kantoor@haagsdierencentrum.nl 
of bel 070-7470100 voor het 
maken van een afspraak of een 
rondleiding.

Stichting Haags Dierencentrum
Lozerlaan 595,
2544 MC Den Haag
www.haagsdierencentrum.nl
IBAN NL05INGB0004418183

Geef ze een toekomstGeef ze een toekomst
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De meest succesvolle natuur-beschermingsorganisaties 
zijn diegene die intensief samenwerken met de lokale 
bevolking om zowel die ene diersoort als het ecosysteem 
waarin die leeft te beschermen. De meeste zijn relatief 
klein. Om samen sterker te staan hebben drieëntwintig 
verschillende gezocht naar een overkoepelende federatie 
en die gevonden in GlobeGuards. Ieder voor zich voor het 
eigen doel, maar samen voor het behoud van nog meer 
flora en fauna op tal van continenten. 
Tekst: Jeroen Kuypers 

De bezorgdheid over het afkalven van het regenwoud 
en het uitsterven van tal van planten- en diersoorten is 
groeiende. Steeds meer Nederlanders beseffen dat er een 
nauwe samenhang bestaat tussen het afbranden van grote 
stukken tropisch bos in het Amazonegebied en op Borneo 
en het versneld afsmelten van de ijskap op Groenland. 
Klimaatopwarming en verlies aan biodiversiteit zijn twee 
zijden van dezelfde medaille. Maar een besef is op zich 
vaak niet voldoende om tot actie over te gaan en donateur 
te worden van een organisatie die de natuur ter plekke 
wil beschermen. Daar zit een symbool tussen, meestal het 
verhaal van een diersoort waarvan er steeds minder zijn 
maar dat er, met hulp van welwillende mensen, in slaagt te 
blijven voortbestaan. 

Voeten in de klei
“De panda is een geweldige 
ambassadeur gebleken voor de 
natuurbescherming,” zegt José Kok, 
zoölogisch manager bij Ouwehand 
Dierenpark en bestuurslid bij 
GlobeGuards. “maar alle organisaties die 
zich bij onze federatie hebben aangesloten, 
hebben elk een dier of een stuk leefgebied zoals de 

tropische bossen in Frans Guyana of de Noordzee met een 
aansprekend verhaal dat de mensen die er over lezen of 
horen raakt. Dat geldt voor de leeuw van Stichting Leo, de 
Cheetah van Spots, evengoed als voor de gorilla van Gorilla 
Stichting Nederland, de chimpansee van Chimbo of de 
Painted Dog Organisation  die zich inzet voor de Afrikaanse 
wilde hond. Wat al deze organisaties gemeen hebben is dat 
ze worden geleid en bevolkt door mensen met hun voeten 
in de klei. Het zijn ‘doeners’, enthousiaste en bevlogen 
vrijwilligers met de handen uit de mouwen, die dankzij hun 
tomeloze inzet ook veel weten te bereiken.” 

Met de lokale bevolking
Hun eigen inzet is een deel van het succesverhaal. Minstens 
zo belangrijk, zegt José Kok, is dat deze organisaties de volle 
medewerking van de lokale bevolking weten te krijgen. Of 
het nu in het regenwoud van Costa Rica of dat van Belize 
is, de savanne van Oost-Afrika of natuurreservaten op het 
iberisch schiereiland, overal trekken Nederlandse en lokale 
natuurbeschermers samen op. “De inheemse bevolking 
beseft vaak heel goed dat het behoud van hun flora en 
fauna in hun eigen belang is, maar je kunt niet verwachten 
dat ze zich daarvoor inzetten als ze zelf amper te eten 
hebben. De maag moet gevuld zijn, zeg ik altijd, dan 
pas hebben de bewoners van die gebieden de tijd en de 
energie om zich om hun eigen toekomst te bekommeren. 
Het is bewonderenswaardig als je ziet hoe mannen ter 
plaatse dan kiezen voor het beroep van ranger en zich met 
gevaar voor eigen leven inzetten voor het beschermen van 
bedreigde diersoorten als neushoorns, olifanten en tijgers 
en hun leefgebied tegen gewapende groepen stropers. Een 
afgezaagde hoorn of slagtand kan in Azië tienduizenden 
dollars opbrengen. Die lucratieve handel is een van de 
grootste bedreigingen voor de tropische fauna. Het wrange 
hiervan is dat de stroper vaak wordt afgescheept met 

De kracht van deDe kracht van de
 verscheidenheid verscheidenheid



iets van honderd dollar -geld waar hij zijn gezin een paar 
maanden mee kan voeden -  en dat tussenpersonen enorme 
winsten opstrijken.”  

Zonder de inzet van deze Nederlandse 
natuurbeschermingsorganisaties waren bepaalde 
diersoorten inmiddels al uitgestorven. Hun inzet doet 
er dus in bijzondere mate toe.

Verscheidenheid   
Zonder de inzet van deze Nederlandse 
natuurbeschermingsorganisaties waren bepaalde 
diersoorten inmiddels al uitgestorven. Hun inzet doet 
er dus in bijzondere mate toe. De andere kant van hun 
kleinschaligheid en doelgerichte aanpak is echter dat ze 
niet beschikken over een uitgebreide staf met betaalde 
specialisten in bijvoorbeeld PR en marketing. Ze missen 
de mensen en de expertise om effectief te lobbyen in Den 
Haag en Brussel, iets wat grote, internationale organisaties 
op het gebied van natuurbescherming, wél kunnen. 
Daardoor dreigen ze subsidies mis te lopen. Om daar iets 
aan te doen heeft een aantal onder hen enkele jaren terug 
besloten de handen ineen te slaan. Wat je op je eentje 
nooit lukt, gaat misschien wél voor elkaar komen als je 
gezamenlijk optrekt. “Toch is dat niet de belangrijkste 
doelstelling geweest om deze federatie op te richten,” 
antwoordt José Kok. “Het ging ons eerst en vooral om 
het delen van kennis en ervaring, in het creëren van een 
platform om elkaar te kunnen ondersteunen. Het feit dat we 
allemaal verschillend zijn, onze eigen geschiedenis hebben, 
ons eigen gebied of dier waardoor we gepassioneerd zijn en 
onze eigen organisatiecultuur, willen we niet onder stoelen 
of banken steken. We koesteren onze verscheidenheid en 
onafhankelijkheid. Het is ook op basis van dat wederzijdse 
respect dat we elkaar hebben weten te vinden.” 

”Onze overhead is zó minimaal dat we erin slagen 
niet minder dan 93% van ons budget aan concrete 
projecten te besteden.”

Voldoende leden
De initiatiefnemers van GlobeGuards streefden naar een 
vijfentwintigtal organisaties om tot een efficiënt werkende 
federatie te komen, niet meer om ze niet te log te maken, 
niet minder om ze niet te onopvallend te laten worden. Ook 
dat lijkt inmiddels gelukt. “We hebben drieëntwintig leden 
en nog twee in de wachtrij,” zegt José Kok. “Momenteel 
werken we aan praktische zaken als een verbeterde 
website. Daarvoor is natuurlijk geld nodig. Een deel daarvan 
halen we uit de jaarlijkse veiling van kunstvoorwerpen 
en natuurbelevenissen. Die is inmiddels al vrij bekend 
geworden. Maar de rest proberen we bij elkaar te krijgen 
via donaties. Als GlobeGuards zetten we ons in voor 159 
natuurprojecten. Dat doen we met amper 6,35 FTE aan 
betaalde medewerkers in Nederland en met een budget 
van € 4.377.950. Onze overhead is dus zó minimaal dat 
we erin slagen niet minder dan 93% van ons budget aan 
concrete projecten te besteden. Aan die werkwijze en die 
verhoudingen gaat niets veranderen, aan de hoogte van het 
budget hopelijk wel. Wie aan GlobeGuards doneert, kan er 
dus van op aan dat van elke euro ruim negentig cent aan 
het natuurbehoud zelf gespendeerd wordt.” 
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Laat de beren
weer beer zijn

Bears in Mind
Grebbeweg 111
3911 AV Rhenen
0317 650 220
info@bearsinmind.org

Contactpersoon
Ingrid Vermeulen

www.bearsinmind.org

De beer in een bos 
in plaats van op een 
fiets in het circus.
Het Berenbos is ons visitekaartje, 
het meest zichtbare onderdeel van 
ons werk in Nederland. In het bos 
krijgen voormalige circus- en dans- 
beren een beter leven. De inrichting 
van het terrein en het seizoensge-
bonden voedsel zijn zoveel mogelijk 
zoals in de natuur.

Bears in Mind is een stichting voor de bescherming 
van beren en hun leefgebied. Bears in Mind werkt 
wereldwijd aan het verbeteren van de leefomge-
ving van de beren, het redden van mishandelde 
beren en het herplaatsen van deze beren in betere 
opvangcentra zoals Het Berenbos. Ook zorgen 
we door middel van voorlichting en educatie voor 
bewustwording in de mogelijkheden van harmoni-
eus samenleven met de beer en bieden we advies 
bij de bouw van nieuwe berenbossen. Met lokale 
projectpartners brengen we berenpopulaties 
in kaart en signaleren we beren in nood, zoals 
beren in een kleine kooi bij een restaurant of tank-
station. We doen er dan alles aan om deze beren 
weer een nieuw beerwaardig bestaan te geven.

Meehelpen?
Sinds 1993 bestaat Het Berenbos in Ouwehands 
Dierenpark Rhenen, waar we tot nu toe 30 beren 
een nieuw leven hebben kunnen bieden. Bears in 
Mind heeft de ANBI status en het CBF keurmerk en is 
volledig afhankelijk van donateurs, giften en sponsoren. 
Alleen zo kunnen wij onze hulp voor de beren inzetten 
en voortzetten. Met het opnemen van Bears in Mind 
in uw testament maakt u ècht het verschil en vanwege 
onze ANBI status komt uw nalatenschap volledig ten 
goede aan de bescherming van de beren.
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Stichting Leo is in 2007 opgericht 
vanuit een onderzoeksgroep van de 
Universiteit Leiden. Sindsdien steunen 
wij allerlei projecten die zich richten op 
de bescherming van grote carnivoren 
in Afrika en Azië, zoals leeuwen, 
luipaarden, hyena’s en tijgers.

Onze Stichting bestaat volledig 
uit vrijwilligers, ieder met een 
achtergrond in natuurbescherming. 
Ons belangrijkste speerpunt is het 
opbouwen van capaciteit in landen 
waar grote carnivoren het meest onder 
druk staan. Dat doen wij niet alleen 
door studenten en promovendi te 
steunen die onderzoek doen aan deze 
populaties, maar ook door de lokale 
bevolking hierbij actief te betrekken. 
Alle kennis en expertise die dankzij onze 
steun is opgedaan vertaalt zich naar 
toepasbare beschermingsmaatregelen. 

Ook ondersteunen we lokaal diverse 
teams van  ‘leeuwenwachters’. 
Dit zijn parkwachters die door ons 
getraind worden om leeuwen en 
andere grote carnivoren te monitoren 
en confrontaties met de plaatselijke 
bevolking helpen voorkomen. Met 
diverse educatieprojecten op scholen in 
Kameroen, Benin en India, investeren 
we daarnaast in de jongste generatie 
van toekomstige natuurbeschermers. 

Als kleine stichting zijn we slagvaardig 
en maken we lokaal impact. Donaties 
helpen onze projecten draaiende te 
houden en verder uit te breiden. Kijk op 
onze website voor meer informatie.

Meer informatie
Stichting Leo
www.leofoundation.org
info@leofoundation.org
IBAN: NL78 TRIO 0197 9860 13

Steun het MHEF en draag bij aan de 
instandhouding van de Aziatische 
olifant!

De populatie Aziatische olifanten staat 
onder druk; hun leefgebied wordt 
steeds kleiner en daardoor komen de 
olifanten steeds vaker in conflict met 
de mensen die daar ook wonen. Dit 

wordt ook wel het human-elephant 
conflict genoemd en de Marjo 
Hoedemaker Elephant Foundation zet 
zich in om deze conflicten op te lossen 
of te voorkomen.

De organisatie is opgericht in 2001 
ter gelegenheid van het 40-jarig 
dienstjubileum van Marjo Hoedemaker 

als hoofd-dierverzorging DierenPark 
Amersfoort. Onze missie is een 
samenleving te creëren waar mens 
en olifant in vrede kunnen bestaan. 
Op de eerste plaats door langlopende 
educatieve schoolprojecten te steunen, 
het bouwen van voorzieningen op 
plaatsen waar de bevolking overlast 
heeft van olifanten, bescherming van 
de bevolking om afrasteringen te 
plaatsen die voor mens en olifant geen 
schade berokkenen en ongestoord 
gewassen kunnen groeien ten 
behoeve van de voedselvoorziening.

Meer informatie
www.marjohoedemaker.nl

Doneer op bankrekening NL17 
ABNA 0597989540
t.a.v. Marjo Hoedemaker Elephant 
Foundation
ANBI RSIN nr.: 810248098

Help de leeuw Help de leeuw 

Steun de Aziatische olifantSteun de Aziatische olifant

beschermen in Afrika & Aziëbeschermen in Afrika & Azië

PhD student Tuqa Jirmo en zijn team volgen een  
groep leeuwen in Amboseli National Park, Kenia. 
(©Laura Bertola)
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Laat de beren
weer beer zijn

Bears in Mind
Grebbeweg 111
3911 AV Rhenen
0317 650 220
info@bearsinmind.org

Contactpersoon
Ingrid Vermeulen

www.bearsinmind.org
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Bears in Mind is een stichting voor de bescherming 
van beren en hun leefgebied. Bears in Mind werkt 
wereldwijd aan het verbeteren van de leefomge-
ving van de beren, het redden van mishandelde 
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we door middel van voorlichting en educatie voor 
bewustwording in de mogelijkheden van harmoni-
eus samenleven met de beer en bieden we advies 
bij de bouw van nieuwe berenbossen. Met lokale 
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Natura Iberica kent een deskundig en enthousiast 
bestuur, dat projecten aanjaagt en lokale organisaties 
ondersteunt bĳ  de uitvoering. Omdat we werken met 
vrĳ willigers komt uw legaat of schenking geheel ten goede 
aan de Iberische natuur. 

Meer weten? 
Neem een kĳ kje op www.naturaiberica.nl, of 
neem contact op met de voorzitter Henk Smit: 06 5152 6332

Helpt u natuur en biodiversiteit te 
beschermen in Portugal en Spanje?
Het Iberisch schiereiland kent een heel rĳ ke natuur: 
een hotspot van biodiversiteit. Maar de bedreigingen 
zĳ n ook groot. Klimaatverandering zorgt voor droogte 
en bosbranden en er is beperkte steun van de overheid 
om de natuur te beheren en te beschermen. 

Stichting Natura Iberica zet zich in om de bedreigde 
planten- en diersoorten in Portugal en Spanje een 
toekomst te geven. Samen met lokale organisaties 
werken we aan concrete projecten: landaankoop, 
herbebossing, brandpreventie en de aanleg van 
nestplaatsen en poelen. 

In Noordoost Portugal ondersteunen we al meer dan 
10 jaar de ontwikkeling en het beheer van het 
natuurreservaat Faia Brava. Door vele schenkingen is 
het nu een meer dan 1000 hectare groot beschermd 
reservaat. Een gebied waar haviksarend en aasgier 
� oreren en waar wolf en Iberische lynx kunnen 
terugkeren. Bovendien steunen we natuureducatie: 
schoolkinderen en studenten leren in het veld en 
verbinden zich zo met natuur.



Als een uitvaartverzorger na een melding bij een familie over de drempel stapt, treft hij vaak nabestaanden 

aan die moe zijn en overmand door verdriet. Helder nadenken is meestal even moeilijk. De uitvaartverzorger 

daarentegen is doorgaans fit en goed voorbereid. De verhouding is op dat moment niet gelijkwaardig, niet eerlijk.

Een familie heeft iemand nodig die voor hun belangen 
gaat staan. Iemand die ze bij de hand neemt en 
samen met de familie de beste keuzes maakt. Maar 
als de uitvaartverzorger zélf belangen heeft bij iedere 
keuze die gemaakt wordt, dan kun je je afvragen of 
de belangen van de familie nog wel voorop staan. Wij 
denken van niet.

Bij Eerlijke Uitvaarten brengen we de eerlijkheid in de 
verhouding tussen de familie en de uitvaartverzorger 
terug. Dit doen we door duidelijk te vertellen wat ónze 

dienstverlening kost. Dat noemen we het aanname- of 
regeltarief. Daarnaast vertellen we wat de rest kost. En 
aan die rest verdient de uitvaartverzorger dan niets.

Als de uitvaartverzorger zou vinden dat hij te weinig 
verdient, kan hij zijn aannametarief verhogen. Het is 
dus altijd duidelijk wat de dienstverlening kost en wat 
de rest kost. Dat is transparant, dat is Eerlijk!

Wat is  “Eerlijke Uitvaarten”?
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Walvissen, dolfijnen en bruinvissen 
spreken tot onze verbeelding. Wie 
deze dieren in het wild heeft gezien zal 
onder de indruk zijn van de enorme 
grootte van walvissen of van de 
snelheid en sierlijkheid van dolfijnen. 
Of je wordt verrast door het opduiken 
van een rugvin van een bruinvis langs 
onze eigen Hollandse kust. 
•  Stichting Rugvin is opgericht vanuit 

deze passie voor walvisachtigen! 
Met een team van toegewijde 
professionele vrijwilligers doen 
wij onderzoek naar bruinvissen 
en andere walvisachtigen in de 
Noordzee en de Oosterschelde. 

•  Door middel van onderzoek op 
zee houden wij de vinger aan 
de pols wat betreft de trends en 
bedreigingen van walvisachtigen. 
Onze onderzoeksresultaten 
dragen direct bij aan een betere 
bescherming. 

•  Deze resultaten vormen mede de 
basis voor onze voorlichting en 
educatie. Zo zetten we de bruinvis 

op de (zee)kaart als icoonsoort voor 
de bescherming van de Noordzee en 
Oosterschelde. 

•  Walvisbescherming is dringend 
nodig voor het klimaat. Walvissen 
zijn namelijk de grootste klimaat-
ingenieurs ter wereld. En werken 
mee aan de verbetering van het 
klimaat en de biodiversiteit op aarde 
(www.whalepoosimulation.com).  

•  Een grote uitdaging ligt voor ons: de 
zeeën en oceanen beter beschermen. 
Laten we ervoor zorgen dat mariene 
ecosystemen kunnen herstellen tot 

veerkrachtige ecosystemen met 
florerende populaties walvissen, 
dolfijnen en bruinvissen.  

Steun de missie en het 
werk van Stichting Rugvin 
op zee!

Meer informatie
Stichting Rugvin 
Jeruzalem 31a, 6881 JL Velp 
026-3635444, www.rugvin.nl 

Bescherm de walvissen, Bescherm de walvissen, 
dolfijnen en bruinvissen!   dolfijnen en bruinvissen!   

RUGVIN



Jacques de Milliano
Mede-oprichter Artsen zonder Grenzen
Huisarts in Haarlem

 ‘Uw erfgenaam
kan iemand zijn die
u nog niet kent’
 ‘Ieder mens verdient medische zorg.
In oorlogsgebied, tijdens een epidemie,
na een natuurramp. Wie je ook bent.
Daarom zet ik Artsen zonder Grenzen
in mijn testament. U kunt dat ook doen. 
Met uw bijdrage blijven we mensen in
crisissituaties helpen. Nu en in de toekomst.’

Ja, stuur mij vrijblijvend de 
gratis eenmalige uitgave Lifeline

Voorletters:   

Achternaam:                           M      V

Adres:

Postcode:   

Woonplaats:

Geboortedatum:  

Telefoon:     

E-mail:
     

       Ik wil de digitale nieuwsbrief van Artsen zonder Grenzen ontvangen

Stuur op naar Artsen zonder Grenzen, t.a.v. Frank Theunissen, 
Antwoordnummer 11015, 1000 PB Amsterdam (postzegel niet nodig).
Liever digitaal? Ga naar artsenzondergrenzen.nl/lifeline
Met het verzenden van deze aanvraag geeft u Artsen zonder Grenzen 
toestemming om u per post, telefonisch of via e-mail te informeren.

KNCV Tuberculosefonds zet zich al ruim 
119 jaar in om TBC te bestrijden. Dat het 
kan, hebben we in Nederland bewezen. 
Inmiddels werken we wereldwijd en onze 
TBC-experts gelden als dé internationale 
specialisten op dit gebied. De ziekte is hier 
in Nederland nu goed onder controle, maar 
rond de Tweede Wereldoorlog was TBC ook 
in Nederland nog volksziekte nummer 1.
Cobi Seesink deelde een stuk van haar 
verhaal. “Ik was 3 jaar toen ik TBC kreeg. 

NALATEN 
VOOR EEN 
WERELD 
ZONDER 
TUBERCULOSE

Het is onvoorstelbaar, maar elke dag sterven wereldwijd nog altijd 4.000 mensen, 
waaronder 600 kinderen aan tuberculose (TBC). Onnodig, want TBC is te genezen. 

Cobi Seesink: “Toen ik 13 jaar was 
kreeg ik TBC voor de tweede keer.”

Overweegt u om het Tuberculosefonds op te nemen 
in uw testament? Zo draagt u bij aan een wereld 
zonder tuberculose. Bel of mail ons, we staan u graag 
te woord over de mogelijkheden. 

U kunt ons telefonisch bereiken via: 
070-4167220 en per mail via: 
janice.head@kncvtbc.org. Meer informatie 
vindt u op www.kncvtbc.org/nalaten.

Mijn vader die al met TBC in het sana-
torium lag had heimwee. Hij is naar huis 
gekomen en ik naar het sanatorium. Je 
moest liggen met een riem over je heup. 
Je mocht je benen niet optillen. Eten, spe-
len, les krijgen deed je op je rug. Ik was 6 
toen mijn vader overleed van TBC op zijn 
38e verjaardag. Toen ik 13 jaar was kreeg 
ik TBC voor de tweede keer. Ik heb nooit 
de mogelijkheid gehad om met jonge lui 
op te trekken. TBC was toch iets engs!”



De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van 
Dieren bestrijdt al meer dan 150 jaar huisdierenleed. 
Daarbij staan de belangen van de huisdieren zelf voorop 
en niet die van hun eigenaren. Dat maakt de Sophia-
Vereeniging in Nederland uniek.

In Nederland is dierenleed aan de orde van de dag. Dat 
moet aangepakt worden!

•   Kerngezonde dieren die door fokkers en handelaren 
gedood worden, enkel omdat hun vachtje niet de goede 
kleur of tekening heeft.

•   Asielen die overvol zitten met gedumpte dieren omdat 
hun baasje niet van te voren nadacht over welke zorg, 
opvoeding, tijd, geld en aandacht het huisdier nodig 
heeft.

•   Rasdieren die doorgefokt worden terwijl ze ernstig lijden 
onder lichamelijke en erfelijke afwijkingen.

Dit leed moeten we bestrijden, maar vooral voorkomen.
Daarom zetten wij ons in voor betere dierbeschermende 
wetten, meer handhaving en strenge controles. Daarnaast 
zijn publiekscampagnes en voorlichting hard nodig om 
(potentiële) eigenaren te bereiken.

Dat onze aanpak werkt, blijkt uit de veranderingen die we 
in onze bestaansgeschiedenis teweeg hebben gebracht. 
Vaak is daar een lange adem voor nodig, want politieke en 
maatschappelijke processen kosten veel tijd.

Uw hulp is onmisbaar!
Help daarom de dieren nu en in de toekomst. Met uw 
schenking of nalatenschap voorkomt u dierenleed.

Wilt u meer weten over hoe u de dieren kunt helpen? 
Neem dan gerust contact met ons op. 
 

Meer informatie
Koningin Sophia Vereeniging tot 
Bescherming van Dieren
Nieuwezijds Voorburgwal 153
1012 RK Amsterdam
Tel: 020 – 623 61 67 
info@sophia-vereeniging.nl
www.Sophia-Vereeniging.nl
IBAN: NL63 INGB 0000 3069 58

Je zou denken dat we het in een welvarend land als 

het onze goed geregeld hebben voor onze huisdieren.

Help dierenleed bestrijden, Help dierenleed bestrijden, 
maar vooral voorkomenmaar vooral voorkomen
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Het regulier onderwijs is lange tijd de grote motor geweest 
voor sociale mobiliteit, maar sinds enkele decennia 
sputtert die motor. Het aantal volwassen laaggeletterden is 
toegenomen en veel jongeren halen een lager diploma dan 
hun talent mogelijk maakt. De ‘schuld’ van die evolutie 
kan niet eenzijdig in de schoenen van het onderwijs 
geschoven worden. De individualisering draagt mede 
verantwoordelijkheid. De oplossing ligt in ieder geval 
deels in méér buitenschools onderwijs, zoals dat door 
tal van stichtingen georganiseerd wordt. Zij geven een 
groeiende groep jongeren en volwassenen alsnog de kans 
hun talenten te ontplooien. 
Tekst: Jeroen Kuypers 

Geke van Velzen: “We zien helaas dat 
het taalniveau waarmee kinderen het 
onderwijs verlaten daalt. Kinderen 
die met een taalachterstand aan de 
basschool beginnen halen die gedurende 

hun schooltijd niet meer in.”

Moedermavo
We mogen dan minder boeken en kranten lezen, de rol 
van geschreven taal in onze maatschappij wordt alleen 
maar groter. Wie zijn weg wil vinden op het internet moet 
bijvoorbeeld in staat zijn de ‘Frequently Asked Questions’ 
te lezen. Laaggeletterdheid kan ook steeds minder 
gecamoufleerd worden. “In de jaren vijftig was geschreven 
taal minder relevant. Een dienstplichtige kon een andere 
vragen een formulier voor hem in te vullen. Daar kon je 
nu niet meer mee weg,” zegt Marian Konijn voorzitter van 
Stichting School’s Cool.  Geke van Velzen, directeur van 

Stichting Lezen en Schrijven, wijst op het enorme belang 
en succes van vroegere initiatieven als de Moedermavo, die 
huisvrouwen hielpen alsnog een diploma te halen en hun 
kans te wagen op de arbeidsmarkt. “Maar de nadruk lag 
toen meer op sociale mobiliteit dan nu en het taalniveau 
was hoger. Kinderen hadden, om te beginnen, al een 
grotere woordenschat als ze naar de lagere school gingen. 
We zien helaas dat het taalniveau daalt en dat heeft een 
effect op de onderwijsprestaties. Het algehele niveau daalt 
maar er zijn ook minder kinderen die excelleren.”

Voorgelezen
Laaggeletterdheid is een probleem voor 2,5 miljoen 
Nederlanders. Het raakt migranten, maar niet alleen deze 
nieuwkomers. Het treft ook andere jongeren en ouderen. 
1,8 miljoen laaggeletterden zijn onder de vijfenzestig jaar. 
“Wij hebben een filmpje gemaakt, ‘Het leven van Lisa’, 

Onderwijs en gelijke kansenOnderwijs en gelijke kansen
De sputterende motor alsnog laten aanslaan
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waarin we laten zien hoe laaggeletterdheid ontstaat en 
welke verregaande gevolgen het heeft,” vervolgt Geke van 
Velzen. “Lisa wordt thuis niet voorgelezen en zit achter in 
de klas. Ze gaat werken in de zorg maar kan zich daar niet 
goed ontplooien omdat ze weinig taalvaardigheid heeft. 
Als ze in de instelling waar ze in dienst is geacht wordt 
met een I-pad te gaan werken, bezorgt dat apparaat haar 
veel stress. Ze krijgt een burn-out en stopt met werken. 
Uiteindelijk zien we haar thuis, met het kind dat ze heeft 
gekregen. Het kind wordt op zijn beurt niet voorgelezen en 
zo zet het probleem zich voort in de volgende generatie.” 
Laaggeletterdheid is dus een vicieuze cirkel die moet 
worden doorbroken. Het verbeteren van taalvaardigheid 
vergroot de kansen om te leren en zichzelf te verbeteren, 
op de arbeidsmarkt maar ook in het leven zelf.

Marije Adriaansens: “It takes a village to 
raise a child, luidt een gezegde, maar 
dat dorp is grotendeels verdwenen. Die 
rol moet nu in toenemende mate door 
de school worden vervuld, maar die is 

daarmee overvraagd.”

Eigen schuld
Simone Swinkels, fondsenwerver en relatiemanager 
particulieren en vrienden bij de Stichting IMC 
Weekendschool, wijst op het afnemend respect voor het 
beroep van docent. “De vroegere minister van Financiën, 
Jeroen Dijsselbloem, vertelde in een interview hoe zijn vader 
als docent vroeger veel respect kreeg in de klas en dat het 
een beroep met hoog aanzien was, dit is in de huidige tijd 
heel anders.” Marije Adriaansens, directeur van United 
World Colleges Netherlands, wijst op de individualisering als 
medeschuldige voor de haperende motor die voor sociale 
mobiliteit zou moeten zorgen. “Vroeger werden kinderen 
in een breder verband opgevoed. Er was een heel netwerk 
om het gezin heen dan steunde en bijsprong. It takes a 
village to raise a child, luidt een gezegde, maar dat dorp is 
grotendeels verdwenen. Die rol moet nu in toenemende 
mate door de school worden vervuld. Waarden, sociale 
vaardigheden, voor alles doen ouders een beroep op de 
school, maar die is daarmee natuurlijk overvraagd. Tegelijk 
met die individualisering zie je een Amerikanisering. Succes 
en falen worden een kwestie van doorzetten. Hoeveel 
‘effort’ heb je er zelf in gestoken? Het is allemaal je 
eigen schuld als het niet lukt. In cultureel opzicht zijn we 
misschien al lang niet meer zo verdraagzaam en aardig als 
we van onszelf denken.”

Taalmaatje
Natuurlijk heeft de politiek oog voor deze problematiek en 
investeert Den Haag steeds hogere bedragen in het regulier 
onderwijs. Maar een scheefgroei die geleidelijk is ontstaan, 
verdwijnt niet van de ene dag op de andere. Het probleem 
beperkt zich bovendien niet tot de jongeren die nog een 
arbeidskwalificatie moeten behalen maar strekt zich ook 
uit tot werkende volwassenen die moeten bijscholen of 
omscholen. Geke van Velzen wijst erop dat veel leden van 
haar doelgroep niet makkelijk de stap zullen zetten naar een 
LOI om zich bij te scholen en de steun van een coach of 
mentor nodig hebben om opnieuw te gaan leren. “Ik ken 
een man die jarenlang in een productiebedrijf werkte en 
die van zijn werkgever de kans kreeg voorman te worden. 
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Hij wilde wel maar als voorman zou hij ook offertes 
moeten maken en dus schrijven en dat durfde hij niet. Wij 
hebben hem een taalmaatje gegeven die zijn taalniveau 
heeft helpen verbeteren en dat gaf hem het benodigde 
zelfvertrouwen die promotie te accepteren.” 

Marian Konijn: ”We mogen niet 
verwachten dat het regulier onderwijs 
alle problemen op eigen kracht oplost. 
Instellingen zoals de onze blijken een 
belangrijke steun in de rug. Wij doen er 
toe en zijn niet meer weg te denken.”

Mentorschap
En daar situeert zich de kracht van deze stichtingen, de 
weekendscholen en academies die jongeren en volwassenen 
ondersteunen met gericht onderwijs en mentorschap 
en hen zo alsnog die kans op ontplooiing bieden. Dat 
mentorschap staat centraal in de aanpak van School’s Cool. 
Anderhalf uur per week komt de mentor bij de leerling 
aan huis om hem bij het verwerken van de leerstof te 
helpen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het jaar waarin de 
overgang van primair of basis naar voortgezet onderwijs 
wordt gemaakt. De resultaten zijn bewezen effectief en 
dat heeft natuurlijk veel te maken met de specifieke rol van 
de mentor. Hij of zij  - altijd een vrijwilliger - stimuleert de 
leerling op een manier die de docent vroeger vaker op zich 
nam maar waar deze door de overbelasting met andere 
taken veel minder aan toe komt. “Die match tussen mentor 
en leerling is van groot belang,” legt Marian Konijn uit, een 
vrouw die zelf veertig jaar in het onderwijs heeft gestaan. 
“We  leveren momenteel zo’n 1700 mentoren op jaarbasis 
en het aantal stijgt. We zien bijvoorbeeld dat kinderen die 
ergens in de afgelopen twintig jaar profijt hebben gehad 
van onze aanpak, jongeren van nu er ook van willen 
laten profiteren door zich zelf als mentor aan te melden. 
We mogen niet verwachten dat het regulier onderwijs 
alle problemen op eigen kracht oplost.  Initiatieven of 
stichtingen zoals de onze blijken een belangrijke steun in 
de rug voor de onderwijssector. Wij doen er toe en zijn niet 
meer weg te denken.” 

Simone Swinkels: “Dat het thema ongelijke 
kansen meer aandacht krijgt is positief, 
maar als we daar concreet iets aan 
willen doen, moeten we onze capaciteit 
uitbreiden en ook daar is financiering 
voor nodig.”

Impact
Volgens Simone Swinkels zijn de stichtingen complementair. 
“Ik zie ons nooit als concurrenten, enkel als collega’s 
die zich inzetten voor dezelfde doelgroep. Corona 
heeft ook geholpen om het belang van ons werk beter 
op het netvlies van overheden en bedrijven te krijgen. 
Werkgevers zeggen steeds vaker: ‘Gelukkig dat jullie er 
zijn’.  Maar het gaat natuurlijk niet vanzelf. Er is veel geld 
voor nodig. Toen ik hier kwam werken, had ik jaren aan 
fondsenwerving gedaan waar ik eigenlijk geen zin meer 
in had, want alleen maar de geldvraag stellen was niet 
meer wat ik wilde. Inhoudelijk echt het verschil maken 



met mooie programma’s maakte het bij Stichting IMC 
Weekendschool toch weer vanzelfsprekend dat ik 
terugkeerde als fondsenwerver. Dat het thema ongelijke 
kansen meer aandacht krijgt  is positief, maar als we 
daar concreet iets aan willen doen, moeten we onze 
capaciteit uitbreiden en ook daar is financiering voor 
nodig.” Marije Adriaansens voegt er aan toe dat de 
extra gelden die de Rijksoverheid ter beschikking stelt de 
toenemende behoefte aan financiering slechts ten dele 
kunnen opvangen. “Een probleem daarbij is bijvoorbeeld 
dat je al na een half jaar een rapportage moet maken over 
de impact die het geld heeft gehad. Maar in deze vorm 
van onderwijs kun je na zes maanden onmogelijk al een 
impact meten. Het is fijn als men ons vanuit Den Haag 
wil ondersteunen, maar is het werkelijk nodig ons zo sterk 
onder een vergrootglas te leggen?” 

Stevig financieel fundament
Daarom blijft de particuliere donateur broodnodig en is 
diens rol niet te onderschatten. Veel van die donateurs 
hebben niet toevallig zelf het voordeel ondervonden 
van onderwijsondersteuning. Veel oud-leerlingen 
van United World Colleges hebben niet alleen een 
Internationaal Baccaleaureaat VWO diploma gehaald 
(internationale equivalent van het VWO diploma) maar 
ook kennis gemaakt met jongeren uit andere landen 
en andere sociale klassen en hun Engels een enorme 
stimulans gegeven. UWC heeft geholpen hun talenten 
te ontplooien, hun karakter te ontwikkelen maar ook 
hun wereldbeeld verbreed, letterlijk en figuurlijk. Omdat 
ouders financieel bijdragen naar draagkracht wordt 
extern geworven geld voor beurzen alleen ingezet voor 
kinderen met beperkte financiële middelen. “Zo is goed 
internationaal onderwijs volgen en die verhoopte sociale 
mobiliteit te realiseren voor iedereen mogelijk,” zegt 
Marije Adriaansens. “Oud leerlingen zijn ook onze beste 
ambassadeurs en trouwe donateurs. Maar iedereen 
die een hart heeft voor onderwijs kan zich natuurlijk 
aangesproken voelen door stichtingen als de onze. Elke 
donatie is nodig, want de resultaten van goed onderwijs 
zie je pas op termijn en om op termijn degelijk onderwijs 
te kunnen bieden heb je een stabiele organisatie nodig die 
dus ook een stevig financieel fundament heeft.” 
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De Vakantiebank biedt jaarlijks honderden gratis vakantieweken aan gezinnen in armoede vanuit heel
Nederland. Dat zijn er potentieel 500.000! Gezinnen kunnen zich gedurende enkele maanden per jaar

inschrijven totdat het aantal van ca. 1.000 bereikt is. In 2022 kon De Vakantiebank 750 gezinnen blij
maken.

Vakanties spelen een belangrijke rol in het doorbreken van je routine. Een ontsnapping uit de
dagelijkse omgeving en sleur. 
Voldoende rust nemen kan ook van invloedrijk zijn op je gezondheid, zowel mentaal als fysiek. 
Sociaal contact met mensen heeft een grote invloed op hoe gelukkig je je voelt. Vakanties
faciliteren de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met nieuwe mensen in contact
te ontmoeten (dit is vooral ook belangrijk voor kinderen!). 
Doordat je gedurende een vakantie in nieuwe situaties terechtkomt, leer je jezelf op een
andere manier kennen. Door af en toe buiten je comfortzone te treden, wordt je horizon
breder en sta je sterker in je schoenen.
Een nieuwe omgeving, nieuwe mensen, vakanties geven een boost aan zelfvertrouwen. Jij
staat zelf aan het roer, waardoor je terugkeert met een gevoel van trots en zelfvertrouwen.

De vrijwilligersorganisatie De Vakantiebank, bestaat dankzij de giften van weldoeners en fondsen.
Zonder hen kan zij geen vakantieweken inkopen en het boeken door gezinnen niet organiseren. 
Ruim 40 particulieren en recreatieondernemers stellen accommodaties ter beschikking, of bieden
deze aan voor een zeer gereduceerd bedrag. Gezinnen krijgen reiskosten vergoed, een gratis
accommodatie op een prachtige plek in Nederland en een bedrag (“Vakantievreugd”) van 10 euro
per gezinslid.

Op vakantie gaan is meer dan leuk en gezellig. De impact van vakanties wordt dan ook door veel
mensen onderschat. En zo ook de impact van niet op vakantie kunnen gaan.

MAAKT U VAKANTIES MEDE MOGELIJK?

www.devakantiebank.nl

Ga naar de doneerknop, of
leg contact met de

Projectleider:
Pim Loeff

(pim@devakantiebank.nl) 
06-30442112



“ …Ik was een goede leerling op de basisschool maar ondanks de hoge 
score op mijn citotoets, viel het advies van de basisschool tegen. Als er 
toen ik kind was iemand de weg voor mij en mijn ouders had kunnen 
plaveien had dat een wereld van verschil gemaakt...School’s cool 
mentoren leggen die verbindingen absoluut.”

Özcan Akyol, ambassadeur van School’s cool.

Wilt u ook dat kinderen in Nederland eerlijke kansen krijgen op een mooie  
toekomst? Met een vrijwillig thuismentoraat van School’s cool kan dit! 

Kijk voor meer informatie op onze website: www.schoolscool.nl

School’s cool maakt 
het verschil voor kinderen!

Wij geloven in gelijke kansen voor 
ieder kind. Dat ieder kind recht 
heeft op succesvolle schoolcarrière, 
ongeacht de situatie waarin het kind 
zich bevindt. Helaas is dit niet voor 
iedereen vanzelfsprekend.

Daarom verbindt School’s cool vrijwillige 
(thuis)mentoren aan kinderen die 
vanwege uiteenlopende redenen, extra 
aandacht kunnen gebruiken tijdens hun 
schoolperiode. 

Aan de hand van een uitgebreide 
werving en screening, koppelen wij de 
mentor en leerling aan elkaar, zodat 
het kind extra aandacht en begeleiding 
krijgt van iemand die goed bij de leerling 
past. De mentor komt gedurende 1,5 
jaar elke week 1,5 uur bij het kind thuis, 
betrekt de ouders in het proces en is 
op de hoogte van de schoolsituatie. 
De focus van de begeleiding ligt op het 
aanleren van vaardigheden die het kind 
nodig heeft om de schoolperiode goed 
te kunnen doorlopen en er zijn voor het 
kind, zodat het gezien wordt en een 
veilige plek heeft om alle vragen die hij/zij 
heeft te stellen.

School’s cool is een anbi stichting en 
werkt met vrijwillige thuismentoren voor 
kinderen in de leeftijd van 10-16 jaar. 
School’s cool bestaat al meer dan 25 
jaar en is actief door heel Nederland 
vanuit 35 vestigingen. In de afgelopen 
jaren hebben wij ruim 11.000 kinderen 
geholpen. 

We zijn als vrijwilligersorganisatie volledig 
afhankelijk van giften, helpt u ons mee 
met uw bijdrage?

Credits: fotograaf Daniel Cohen
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Stichting IMC Weekendschool creëert 
al een kwart eeuw eerlijke kansen voor 
kinderen op die plekken waar dit het 
hardst nodig is. Wij geven kinderen de 
mogelijkheden hun talenten te ont-
dekken en nieuwe vaardigheden te 
ontwikkelen. Gepassioneerde professio-
nals zoals dokters, journalisten, rechters, 
monteurs, politieagenten en kunste-
naars vertellen enthousiast over 

hun beroep en brengen een vak tot 
leven. Kinderen leren NU wat later is, 
vullen op jonge leeftijd hun rugzak met 
vaardigheden, ervaringen en een brede 
blik op hun mogelijkheden. Zo kunnen 
zij vanuit zelfvertrouwen keuzes maken 
voor de toekomst en later gemotiveerd 
hun plek in de samenleving innemen. 
Met uw steun bouwt u mee aan deze 
toekomst van kinderen.

Meer informatie
Als u meer wilt weten over een 
nalatenschap aan Stichting IMC 
Weekendschool neem dan contact 
op met Simone Swinkels-Jongen, 
tel 06-34872717 of 
simone.swinkels@weekendschool.nl 
IBAN: NL 58 ABNA 0837 3586 12 
t.a.v. Vrienden van Stichting IMC 
Weekendschool
Ook kunt u doneren of vriend 
worden via onze website:  
www.imcweekendschool.nl/vriend

Geven voor de toekomst Geven voor de toekomst 
van kinderenvan kinderen

‘Door na te laten aan Stichting IMC 
Weekendschool zorgt u ervoor dat 

alle kinderen dié kansen krijgen die ze 
verdienen’. 

De Weekend Academie activeert gemotiveerde jongeren en hun ouders bij de  ontwikkeling 
van hun mogelijkheden, vaardigheden en talenten en vergroot daarmee hun kansen in de 
maatschappij.

Ieder kind een gelijke kans!
Wat wij bieden
• Talentprogramma en Gezinscoaching
• Beter Leren Programma
• Ontdek Je Nieuwe Wereld
• De Grote Oversteek (van basis- naar voortgezet onderwijs)

De Weekend Academie
Al meer dan 15 jaar een begrip in Amsterdam

Trotse winnaar van het Appeltje van Oranje
Meer en Vaart 290, 1068 LE Amsterdam  |  (020) 331 60 46  |  weekendacademie.nl 

Al meer dan 15 jaar een begrip in Amsterdam



Uw nalatenschap geeft laaggeletterden 
zicht op een betere toekomst

Anita Witzier 
Ambassadeur van Stichting 
Lezen en Schrijven. 

“Ik ben opgegroeid in een 
omgeving die mij alle kansen bood 
om mijn dromen waar te maken. 
Maar veel kinderen en mensen in 

Nederland krijgen die kans niet. 
Omdat ze laaggeletterd zijn. Als 
laaggeletterde vind je minder snel 
een baan, kun je minder gezond 
leven en heb je minder grip op je 
geldzaken. Dit maakt het een stuk 
moeilijker om je dromen waar te 
maken.  

Daarom vertel ik op zoveel 
mogelijk plekken dat de aanpak 
van laaggeletterdheid belangrijk is. 
Voor laaggeletterden zelf, omdat 
het je enorm beperkt als je moeite 
hebt met basisvaardigheden. 
Maar ook voor de samenleving. 
De groep laaggeletterden komt 
grotendeels overeen met de 
groep mensen die hun baan 
verliest, een slechte gezondheid 
heeft of schulden opbouwt. 

Voor mij als ambassadeur is 
het geweldig om te zien wat 
het met iemand doet als hij of 
zij op latere leeftijd alsnog deze 
basisvaardigheden leert. En hoe 

“In Nederland hebben 2,5 
miljoen mensen moeite 

met lezen, schrijven en/of 
rekenen.”

dit het leven van mensen kan 
veranderen. Zoals bij Saida. Zij 
werkte in de horeca en kon lange 
tijd goed verborgen houden dat ze 
niet goed kon lezen en schrijven. 
Tot ze geopereerd moest worden en 
het coronavirus uitbrak. Vrijwel alles 
werd digitaal en ze liep tegen allerlei 
barrières aan.”

“M’n post bleef liggen en rekeningen kon ik niet betalen. Alles 
stapelde zich op. Uit schaamte zeg je niet “Ik ben laaggeletterd, 
ik snap dat niet.” Je probeert het juist te verstoppen. Je gebruikt 
smoesjes. Mijn handschrift is niet goed. Of: ik ben mijn leesbril 
vergeten. Zo had niemand het door. Niet kunnen lezen en schrijven, 
beperkt je in alles wat je doet.  

Ik kon de vragen van mijn dochter niet beantwoorden. Ik kon haar 
niet helpen met school. En dat wilde ik juist zo graag. Het gaf me 
heel veel verdriet en tranen van frustratie. Omdat ik ander werk 
moest zoeken en solliciteren, durfde ik er na 24 jaar eindelijk voor uit 
te komen dat ik niet kon lezen en schrijven. Toen gingen er deuren 
voor me open. En wist ik: je kan er wat aan doen. Doe het.  

Ik voel me nu een stuk vrijer en vrolijker in het leven. De boosheid en 
het onzekere is er vanaf. En dat gun ik iedereen.” Saida Gropstra 

Ex-laaggeletterde 

U kunt ons helpen om laaggeletterdheid een halt toe te roepen. 
Met uw nalatenschap. Neem Stichting Lezen en Schrijven op in 
uw testament en kom nog een keer op voor wat u belangrijk vindt.

Wilt u meer informatie over nalaten of overweegt u een bijzondere 
gift? Neem gerust contact met ons op om vrijblijvend de 
mogelijkheden te bespreken. 
Tel. 070 - 302 26 60 E. timgroenenboom@lezenenschrijven.nl



UniteUnite the world throughthe world through  
educationeducation

U n i t e d  w o r l d  c o l l e g e s
V A N  B O E R E N Z O O N  T O T  
W E R E L D B U R G E R
Rens uit Twente draagt bij aan een betere wereld door
internationaal onderwijs.

"Deze wereldvreemde jongen, met een hoofd vol ideeën en idealen, maar ook zoveel onwetendheid, zou
in deze twee jaar zijn stem vinden."

"Nooit had ik gedacht dat ik als boerenzoon uit een klein Twents dorpje zo wereldwijs zou worden. Ik kreeg de
kans om 5 en 6 vwo te doen op een van de 18 United World Colleges wereldwijd.
Twee jaar in China, gevuld met goed onderwijs, maatschappelijke activiteiten en vrienden met 80 nationaliteiten.
Ik heb grote dingen geleerd - van Sothea uit Cambodja bijvoorbeeld, ook een boerenzoon, leerde ik heel anders
kijken naar mijn positie in de wereld - en ook kleinere dingen, zoals het nemen van verantwoordelijkheid voor
sociale projecten en de waarde van vriendschap. Deze ervaring en mijn nuchterheid hebben mij het
zelfvertrouwen gegeven om echte verandering teweeg te brengen."

Vraag onze 
nalatenschapbrochure aan

UWC NEDERLAND
Baan 29, 2012 DC Haarlem
www.uwc.nl  | info@uwc.nl

020 - 422 23 31

"EDUCATION IS THE MOST POWERFUL 
WEAPON WHICH YOU CAN USE TO CHANGE 

THE WORLD."

 - Nelson Mandela,
tot zijn overlijden honorair president van United 

World Colleges -

"DOOR TANZANIAANSE NEUROLOGEN OP 
TE LEIDEN, KAN IK IETS VAN MIJN UWC 

ERVARING TERUGGEVEN AAN DE WERELD. 

 - Marieke Dekker (47), 
Nederlandse neuroloog in Tanzania -

Dankzij onze donoren kan iedereen naar een UWC school. Het maakt niet uit waar je vandaan komt,
iedereen die wil bijdragen aan een betere wereld moet een UWC opleiding kunnen krijgen. Een betere
wereld begint bij goed onderwijs. Draag ook bij aan onderwijs dat levens verandert. Draag bij aan United
World Colleges. 



De kracht van taal is de grootste rijkdom die je 
een kind kunt schenken

Om mee te kunnen doen in de samenleving is goed kunnen lezen en schrijven 
van levensbelang. Een op de vier kinderen in Nederland loopt het risico 
laaggeletterd te worden. Oorzaak van dit maatschappelijke probleem is de 
leescrisis: kinderen en jongeren lezen steeds minder en de meesten vinden lezen 
niet leuk. Leerkrachten in het basisonderwijs hebben behoefte aan programma’s, 
die van kinderen enthousiaste lezers en schrijvers kunnen maken. Samen 
met kinderboekenauteurs ontwikkelt De Schoolschrijver daarom inspirerende 
lesprogramma’s voor het basisonderwijs, die effectief het leesplezier, de 
schrijfmotivatie en daarmee de taalvaardigheid van kinderen vergroten.

De Schoolschrijver kan voor ieder kind in Nederland, voor iedere 

groep, voor iedere basisschool, de leesvaardigheid van kinderen 

vergroten vanuit motivatie en plezier. Want met plezier en 

zelfvertrouwen wordt leren leuk!

Ieder kind taalsterk! Ieder kind taalsterk! 
met De Schoolschrijvermet De Schoolschrijver

Meer lezen: 
www.deschoolschrijver.nl

GEEF VOOR EEN TAALSTERKE 
TOEKOMST VOOR IEDER KIND!

Samenwerken? 
Wij gaan heel graag met u 
in gesprek. Neem geheel 
vrijblijvend contact op met: 
interesse@deschoolschrijver.nl
Stichting De Schoolschrijver 
WG-Plein 104 
1054 SC Amsterdam 
KvK 34377055

Lezen, schrijven, 

taalplezier!

Foto: Chris van Houts



Toekomstagenda Vitale buiten-Toekomstagenda Vitale buiten-
plaatsen hebben de toekomst!plaatsen hebben de toekomst!

De slottuin van Kasteel-Museum Sypesteyn. De slottuin van Kasteel-Museum Sypesteyn. 
Foto: Jennemie StoelhorstFoto: Jennemie Stoelhorst

Kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen zijn 
middelpunten in ons landschap, onze samenleving en onze 
geschiedenis. Zij bezitten waarden om te koesteren en soms 
ook om te (her)ontdekken. Sinds het Nationale Jaar voor 
de Historische Buitenplaats in 2012 is de belangstelling 
voor buitenplaatsen toegenomen, maar deze aandacht blijft 

hard nodig. Daarom heeft de stichting Kastelen, historische 
Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) regionale 
bijeenkomsten georganiseerd waar samen met eigenaren, 
beheerorganisaties, overheden en andere direct betrokkenen 
aanbevelingen zijn geformuleerd. Deze aanbevelingen zijn 
verwoord in de Toekomstagenda Vitale buitenplaatsen 



Overhandiging Toekomstagenda aan Overhandiging Toekomstagenda aan 
Hiltje Keller (plaatsvervangend voorzitter van Hiltje Keller (plaatsvervangend voorzitter van 
Provinciale Staten van provincie Utrecht) Provinciale Staten van provincie Utrecht) 
door René Dessing (voorzitter sKBL). door René Dessing (voorzitter sKBL). 
Foto: Nanine KooistraFoto: Nanine Kooistra

De historische moestuin op Landgoed De historische moestuin op Landgoed 
Zuylesteyn. Foto: Jennemie StoelhorstZuylesteyn. Foto: Jennemie Stoelhorst

hebben de toekomst!. sKBL-voorzitter René Dessing 
heeft de Toekomstagenda op 29 september 2022 tijdens 
een geanimeerd slotsymposium op kasteel Amerongen 
overhandigd aan Hiltje Keller, plaatsvervangend voorzitter 
van Provinciale Staten van Utrecht. Dessing heeft haar 
daarbij verzocht de agenda ook aan de overige provincies 
voor te leggen. We zetten de belangrijkste aanbevelingen 
uit deze Toekomstagenda voor u op een rij.

Maatschappelijke vitaliteit van historische buitenplaatsen
Door beweging blijf je vitaal. Dus blijf zorgen voor een 
vitale, gestroomlijnde lobby naar de politiek. Laat telkens 
zien wat er allemaal speelt op de historische buitenplaats. 
Zet ze ook letterlijk op de kaart door een waardenkaart te 
maken. Blijf vitaal.

Buitenplaats als ecosysteem
Groen erfgoed draagt ons landschap. Erken en koester 
deze unieke waarde. Maak gebruik van deze waarden als 
inspiratiebron. Benut deze rijkdom voor maatschappelijke 
doelen, bijvoorbeeld bij klimaatadaptie, CO2 binding, 
maar ook sociaal welzijn en volksgezondheid. Het groen 
erfgoed is van grote maatschappelijke waarde. Het is 
aan de eigenaren om deze waarden op een passende 
manier met de samenleving te delen op basis van 
wederzijdse inspanningen samen met de overheid. Beide 
hebben hierin beiden een belangrijke en onverbrekelijke 
samenwerkingsrol.

Verduurzamen en klimaatverandering
Een belangrijk en actueel thema. Veel kennis is gewonnen 
en te nemen stappen zijn bekend. Echter, ieder monument 
vergt een eigen aanpak. Zorg voor een totaalplan voor 
verduurzaming en voer dit op natuurlijke momenten uit. 
Het is aan de overheid om te zorgen voor een passend 
vergunningsproces, voor een juist onderzoekklimaat 
en voor een adequate ambtelijke begeleiding bij dit 
verduurzamingsproces. 

Financiële stimulansen
Een stoute toekomstdroom voor historische buitenplaatsen; 
ontwerp een ‘maatschappelijke gebiedsofferte’. Het 
is een plan met kostenraming ter bevordering van de 
maatschappelijke waarden. Op basis hiervan wordt subsidie 
toegekend dat door de eigenaren op te verantwoorde wijze 
wordt toegepast. 
Voor nu vragen we om een adequate verhoging van het 
SIM-groen budget en een meer transparante verdeling 
zonder prioritering. Bekijk de historische buitenplaats 
vooral als ensemble (groen en rood) en zorg dat er één 
subsidiestroom is. Maak maatwerk mogelijk want lang niet 
al het waardevolle groen wordt beschermd. 

Kennis en passie bij de overheid
Een deskundige en gepassioneerde erfgoedambtenaar die 
als intermediair of coach handelt en die opkomt voor de 
belangen van de historische buitenplaatsen kan het verschil 
maken. Dit is een ambtenaar die de maatschappelijke 
waarden van historische buitenplaatsen kan overbrengen 
en zo de verschillende doelen en kaders in het publieke en 
ruimtelijke domein met elkaar verbindt. 
Als dat goed op orde is, presenteer dan praktijkvoorbeelden 
waar je trots op bent. Maak regels eenvoudig en 
duidelijk. Zorg dat erfgoed een belangrijke waarden is bij 
ruimtelijke ontwikkelingen. Ga vooral door met regionale 
samenwerkingen!

Sociaal-maatschappelijk engagement
Erfgoed maak je samen. Het Verdrag van Faro nodigt uit 
tot participatie, meerstemmigheid, samenwerking en meer. 
Want niet de locaties en objecten zelf zijn de belangrijkste 
onderdelen van cultureel erfgoed, maar juist de betekenis 
en waarde die mensen aan dat erfgoed toekennen en die ze 
uitdragen. Ga de uitdaging aan om het gesprek aan te gaan 
met je omgeving. De kern van cultuur is delen want samen 
deel je in cultuur. 
Erfgoed behoud je samen met en vaak dankzij vrijwilligers. 
Luister goed naar hun ideeën en behoeftes en vraag 
stimuleringsmaatregelen van de overheid want zonder hen 
zou veel verdwijnen.

De volledige Toekomstagenda vindt u op www.skbl.nl/
vitale-buitenplaatsen-hebben-de-toekomst/

Over sKBL
sKBL werd opgericht na afloop van het Nationale Jaar 
voor de historische Buitenplaatsen 2012. De stichting richt 
zich op het vergroten van de publieke zichtbaarheid van 
het monumentale erfgoed dat samenhangt met kastelen, 
historische buitenplaatsen & landgoederen. Bovendien is 
zij een landelijk organisatie voor direct betrokkenen bij de 
instandhouding van dit monumentale erfgoed. De stichting 
telt ruim 200 donateurs waaronder 180 kastelen en 
historische buitenplaatsen. https://www.skbl.nl
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zijn nalatenschap, aan nog veel 

meer mensen Gods liefde mag 

doorgeven. Dat was zijn droom.’
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Vroegtijdig 
opsporen

Snel 
behandelen

Verspreiding 
stoppen

ONZE AANPAK OM LEPRA VOORGOED TE VERSLAAN

Terwijl u dit leest krijgt iemand de 
diagnose ‘lepra’. Elke twee minuten 
opnieuw. 

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

Het is tijd dat lepra geschiedenis 

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

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

Ook als u er niet meer bent.

Erfenisdossier
Een Erfenisdossier is een 
persoonlijk boekje dat u 
voor uzelf en uw naasten 
kunt invullen. Het helpt 
om de wensen rond het 
testament te formuleren 
voor de notaris en de 
eventuele executeur. 

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

Mag zij uw 
erfgenaam zijn?

Uw steun is onmisbaar voor mensen die verder niemand anders 
hebben. Mensen met lepra behoren tot de allerarmsten in onze 
wereld. Vaak worden ze verstoten, gediscrimineerd en nog 
armer dan zij al waren. Lepra is goed te genezen, maar bij te laat 
ingrijpen kan het handicaps veroorzaken. 

Wilt u mensen met lepra ook na uw overlijden helpen? Het kan... 
Overweeg om leprapatiënten te gedenken in uw testament. Door 
middel van een nalatenschap of legaat kan Leprazending realiseren 
wat u belangrijk vindt. Ook na uw leven draagt u daarmee bij aan 
levensherstel van mensen met lepra. U geeft hen niet alleen herstel, 
ook hoop en toekomst.
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  GRATIS ERFENISDOSSIER

Dhr./Mevr. Naam:  

Adres:   

Postcode/Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

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

Hierbij ontvangt u tevens de biogra� e van Amar: Besmet. 
(Zolang de voorraad strekt.)

RSIN 5840995
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‘Ik heb als vrijwilliger en als medewerker van 
VluchtelingenWerk gezien hoe belangrijk het is dat er 
een onafhankelijke organisatie bestaat die vluchtelingen 
bijstaat. Een organisatie die fungeert als luis in de pels 
van de overheid. Dat was tóén belangrijk en dat zal het ook 
in de toekomst zijn. Daarom staat VluchtelingenWerk 
Nederland in mijn testament.’

Antoine Fonville - donateur

Lees het hele interview met 
Antoine Fonville op onze website: 
www.vluchtelingenwerk.nl/nalaten

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

‘Ook in de toekomst 
moet er iemand opkomen 
voor vluchtelingen’

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



Onze Bijen worden nog steeds bedreigd 
in hun leefomgeving. Daarom hebben 
ze onze hulp hard nodig om hun 
voedselvoorziening te verbeteren. En dat 
niet alleen. Ook om ervoor te zorgen dat 
ze voldoende voedsel kunnen nuttigen. 
Wij hebben de Bijen nodig voor de 
bestuiving van ons eigen fruit en onze 
groenten. Zodat wij een gevarieerde 
maaltijd kunnen eten. 

Vanaf 2019 zet de landelijke 
vrijwilligersorganisatie Bijenstichting 
‘Educatie & Advies’ (onderdeel van de 
Bijenstichting) zich in voor bijen door 
het stimuleren van initiatieven om de 
voedselvoorziening te verbeteren en 
meer voorlichting te geven over wilde 
bijen. Dit wordt georganiseerd vanuit het 
Bijeneducatiecentrum in Vorden waar een 
demonstratie- en proeftuin is aangelegd 
van maar liefst 6000 m2 die tijdens 
open dagen kan worden bezocht. In 
deze boomgaard met diverse hoogstam 
fruitbomen zijn demonstratievelden en 

bloemenborders aangelegd 
met bij-vriendelijke planten zodat in 
de praktijk kan worden bekeken welke 
planten geschikt zijn als voedselplanten 
voor bijen. 

Het Bijen Educatiecentrum heeft een 
website met een online platform waarin 
zo’n veertig cursussen en Webinars 
worden aangeboden met informatie 
over de leefwijze van bijen, hoe je ze 
kunt herkennen, wat ze qua voedsel 
en nestgelegenheid nodig hebben. 
Maandelijks verschijnt een nieuwsbrief 
met tips voor een bij-vriendelijke tuin en 
elke maand verschijnt een groot artikel in 
Gardeners’World magazine. Zo is er voor 
iedereen informatie beschikbaar over 
bijen en voedsel met handige tips om 
zelf snel aan de slag te gaan in je eigen 
tuin of op je balkon. Alle kleine beetjes 
helpen!

Meer informatie
Jaap Molenaar (directeur)
Lindeseweg 2 7251 NK Vorden
0575-469832
www.bijenstichting.nl 
info@bijenstichting.nl 

Kies voor een BIJ-zondere Kies voor een BIJ-zondere 
schenkingschenking Steun de Bijen, help ze hun werk  

voor ons te doen!
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Over Gemeenschapsfondsen Over Gemeenschapsfondsen 
Inleiding en aanleiding
In Nederland zijn er ruwweg 60 gemeenschapsfondsen 
en ik verwacht dat er jaarlijks enkele bijkomen. Zo heb 
ik via Rabobank Charity Management in 2015 mogen 
bijdragen aan het Gemeenschapsfonds Wijdemeren WIJ1 
en komt er in 2023 een volgend gemeenschapsfonds bij 
in een vissersgemeenschap. In beide gevallen was dat 
enkel mogelijk door een ‘founding father’ en ‘founding 
mother’, die anoniem met een startkapitaal beginnen, 
met het idee dat anderen in de gemeenschap hun goede 
voorbeeld volgen. Met dit artikel wil ik de aandacht 
vestigen op het gemeenschapsfonds wat voor velen een 
onbekend verschijnsel is in de filantropie en geef ik korte 
uitleg met enkele verwijzingen.

Historie Communityfund (gemeenschapsfonds)
In de Verenigde Staten zijn al vele jaren community 
fondsen (gemeenschapsfondsen) actief en van oudsher 
ook museale Giving Circles (geefkringen), waar ik in de 
volgende uitgave van Schenken en Nalaten aan Goede 

Doelen op terugkom. Zo bestaat het Community Fund 
Central New York sinds 1927 (www.cnycf.org/about-
us/) en hebben zij aan de gemeenschap sinds hun 
oprichting $250 miljoen bijgedragen.

Bewustwording
De bewustwording dat vermogen in moeilijke tijden de 
ontwrichting van lokale gemeenschappen een zachtere 
landing kan geven, heeft destijds in de Verenigde 
Staten community fondsen in algemene zin een boost 
gegeven. Ter vergelijking, tijdens corona zagen we ook 
in Nederland dat particuliere vermogensfondsen en 
gemeenschapsfondsen het voortouw namen om cultuur 
en sociaal welzijn in de lucht te houden. De overheid 
kwam wat later dan gewenst te hulp.

Nederland
Door de verzuiling in Nederland vanaf de dertiger 
jaren, met een hoogtepunt in de vijftiger jaren, waren 
community fondsen minder relevant, omdat elke zuil 

Guus Loomans werkt circa veertien jaar 
bij de Rabobank als Charity Manager. 
Rabobank Charity Management richt 
zich op private cliënten van Rabobank 
Wealth Management en Private Banking. 
Naast structurering voor private-, 
corporate-, en gemeenschapsfondsen, 
alsmede stichtingen in oprichting, helpt 
hij klanten met schenken en nalaten 
aan goede doelen. Charity Management 

bedient cliënten die minimaal € 50.000 
willen schenken en/of nalaten, ontstaan 
uit de ondernemersgedachte dat je 
succes deelt vanuit de samenleving 
waarin we leven en werken. Een typische 
stakeholdergedachte, die goed past 
bij een coöperatie en die zich richt op 
‘stakeholders’, zoals de samenleving, de 
natuur, klanten, leveranciers, stichtingen 
en verenigingen en medewerkers.

“Je succes delen met anderen, daar word je pas echt rijker van.”
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van katholiek, socialistisch, liberaal tot protestant of 
vrijzinnig voor elkaar en hun eigen gemeenschap 
zorgden. Bijvoorbeeld als je als katholiek werd 
geboren, ging je naar de katholieke basisschool, 
katholieke sportclub, katholieke kerk, katholieke 
studentenvereniging, en luisterde je naar de KRO als 
favoriete radio-en televisiezender, las je de Volkskrant 
en stemde je op de eigen Katholieke Volks Partij. Door 
emancipatie en democratisering begon na 1960 de 
ontzuiling en verminderde de beïnvloeding van religie 
en levensbeschouwingen in Nederland. De behoefte om 
zorg te dragen voor je eigen gemeenschap bleef bestaan. 
Met een gemeenschapsfonds kan je daarin voorzien.

Zo hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie 
(SBF) begin 2012 de handen ineengeslagen om een 
plan te maken voor de verdere ontwikkeling van 
gemeenschapsfondsen in Nederland.

Waarom is er draagvlak voor Gemeenschapsfondsen?
Veel mensen leven, werken en verdienen hun vermogen 
in hun eigen gemeenschap. Vaak zijn zij op jonge 
leeftijd al betrokken bij sport- en muziekverenigingen, 
toneel, kerk, school en sociaal maatschappelijke 
instellingen van bloemencorso’s, ouderenclubs tot 
carnavalsverenigingen. Mensen worden gevoed met 
normen en waarden uit die gemeenschap, waaraan zij 
bestaansrecht en onderscheidend vermogen ontlenen. 
Vaak is men dankbaar en wordt die dankbaarheid ook 
echt gekoesterd. Om die dankbaarheid om te zetten in 
lokale charitas is vaak minder eenvoudig. In het verleden 
werd er veelal aan landelijke fondsen nagelaten en 
geschonken als er lokaal onvoldoende mogelijkheden 
zijn om continuïteit en impact te garanderen. Vooral 
kleinere gemeenschappen vrezen voor het bestaansrecht 
van lokale verenigingen en de continuïteit van deze 
verenigingen door gebrek aan aanwas. Het zijn vaak 
dezelfde bestuurders en vrijwilligers die inzetbaar zijn 
en dat is met de huidige veroudering niet langer vol te 
houden. Om die reden biedt een gemeenschapsfonds 
voor allen2 een uitkomst.

Hoe werkt het en wie gaat het gemeenschapsfonds 
funden?
Een gemeenschapsfonds is gestructureerd als 
een Algemeen Nut Beogende Stichting. Om een 
gemeenschapsfonds te ondersteunen, is structurele 
vermogensopbouw noodzakelijk. Het is een lokaal 
samenwerkingsverband dat gelden werft via 
schenkingen, legaten en erfenissen. Meestal komt het 
vermogen uit een succesvol bedrijf, beleggingen in 
effecten, private equity en vastgoed.
De stichting richt zich op de gemeenschap en beheert 
en besteedt haar vermogen uitsluitend aan projecten 
en aanvragen van verenigingen en stichtingen met 
lokale wortels en lokale maatschappelijke doelen. 
Gemeenschapsfondsen worden bestuurd door private 
personen uit de gemeenschap en gefinancierd door 
particulieren, fondsen en lokale stichtingen (die soms 
zijn ontbonden3), bedrijven en vooral door ondernemers 
tijdens het leven en na overlijden en de lokale overheid 

met (start) subsidies 
zonder zeggenschap. 
Het bestuur legt 
verantwoording af aan 
de lokale gemeenschap 
door het publiek te 
informeren over doelen, 
projecten, activiteiten 
en de financiële 
verslaglegging via een 
website, jaarvergadering 
en lokale media.

Het bestuur bestaat uit 
vertegenwoordigers uit 
de lokale gemeenschap, zonder nadrukkelijke politieke 
binding. Omdat de middelen bij aanvang beperkt zijn, 
kan een lokale vereniging of stichting niet structureel 
aanvragen indienen. Daarnaast adviseer ik om het 
bestuur zorg te laten dragen voor continuïteit en een 
evenwichtige driejarige commissie samen te stellen, die 
recht doet aan de bevolkingssamenstelling (leeftijd vanaf 
14-80 jaar) die de projectaanvragen in eerste instantie 
beoordeelt. Hierdoor ontstaat meer draagvlak en creëer 
je ambassadeurs voor het leven in je gemeenschap.

Gemeenschapsfonds Wijdemeren (wijdemerenfonds.nl)
“Het Gemeenschapsfonds Wijdemeren is voor 
haar bestaan afhankelijk van giften, schenkingen, 
erfstellingen, legaten, subsidies en donaties. Alle 
middelen zijn uiteraard van harte welkom, WIJ is 
er immers voor en met elkaar”. Het fonds is door 
de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Deze status houdt in dat 
giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en 
dat schenkingen tot € 250.0004 zijn vrijgesteld van 
schenkbelasting.

Wil je meer weten? Ga da naar:
www.lokalefondsen.nl/ of meld je bij de auteur.

________________________________________________________ 

 1  Het gemeenschapsfonds Wijdemeren is in juli 2016 opgericht. WIJ 
is er voor en door alle inwoners van Wijdemeren. Het fonds maakt 
het mogelijk dat ieder die dat wil een initiatief kan nemen om 
de saamhorigheid te bevorderen. Dat kunnen kleine en grote(re) 
activiteiten zijn op het gebied van kunst en cultuur, maar ook op het 
vlak van welzijn, sport, natuur, dieren of educatie.

2  Voor allen. Door allen, is het motto waarmee het 
Gemeenschapsfonds zich aan alle Schiedammers presenteert. 
Het Gemeenschapsfonds is een particulier initiatief en wil 
steun bieden aan nieuwe initiatieven en projecten op het brede 
gebied van onderwijs, cultuur, sport en recreatie, natuur en 
milieu en gezondheidszorg. Het fonds wil, kortom, bijdragen 
aan de kwaliteit van de lokale gemeenschap. (Zie verder: info@
gemeenschapsfondsschiedam.nl).

3  Door ontbinding van twee voormalige stichtingen ontstond het 
startvermogen voor een succesvol gemeenschapsfonds, ‘Samen een 
Texel’: www.sameneentexel.nl.

4  Vanaf 1 januari 2023 wordt de aftrek van periodieke giften aan 
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) begrensd tot  
€ 250.000,- per kalenderjaar. Het kabinet heeft nu de 
(terugwerkende) ingangsdatum bekendgemaakt: periodieke giften 
die op 4 oktober 2022, 16:00 uur al zijn aangegaan, blijven tot 
uiterlijk 2027 nog volledig aftrekbaar.



Momenteel zijn 100 miljoen mensen op de vlucht 
voor oorlog, conflict en onderdrukking. Voor hen 
is zelfs een volgende dag niet vanzelfsprekend.

Uw nalatenschap kan het verschil maken in het 
leven van vluchtelingen. Door uw steun krijgen 
zij weer hoop op een nieuwe toekomst, ook als  
u er niet meer bent.

Directe hulp bij acute nood
Mede dankzij de hulp van onze donateurs en 
partners, biedt Stichting Vluchteling noodhulp 
aan mensen op de vlucht. Dit doen wij bij 
humanitaire crises, waar ook ter wereld. 

Bij acute nood bieden we levensreddende 
noodhulp als medische zorg, onderdak, voedsel 
en schoon water. Ook bij langdurige crises 
kunnen mensen op ons rekenen, bijvoorbeeld 
voor psychosociale steun en onderwijs.

Een krachtige manier
Zo geven we jaarlijks honderdduizenden 
vluchtelingen een menswaardig bestaan terug. 
Stichting Vluchteling opnemen in uw testament, 
is een krachtige manier om bij te dragen aan 
noodhulp voor vluchtelingen wereldwijd.

Persoonlijk advies:
Marc Pesch – Relatiemanager
Nalatenschappen
marcpesch@vluchteling.nl
070 346 89 46
Vluchteling.nl/nalaten

DE WERELD EEN  
BEETJE BETER NALATEN

Stichting Vluchteling - Laan van Nieuw Oost-Indië 131M - 2593 BM - Den Haag
IBAN: NL48 INGB 0000 000999



  Uw vermogen om
onafhankelijk te maken

Thuisgeven met uw nalatenschap

Ook als u er niet meer bent, hebt u het vermogen 
om thuis te geven. Hoe groot of hoe klein dit 
vermogen ook is, uw nalatenschap maakt een groot 
verschil voor mensen zonder thuis in Nederland.

Thuisgeven 
Uw nalatenschap helpt Kansfonds thuis te geven. 
Thuisgeven door jongeren die dak- en thuisloos 
zijn veilig onderdak te geven. Of door jonge moeders 
te helpen onafhankelijk te zijn. Zo helpt u mensen 
zoals Jessie. Zij belandde op straat. Geen huis, geen 
geld en geen werk. Het project Lumens bood haar 
de nodige ondersteuning om behalve een huis 
ook een diploma en een baan te bemachtigen. 
Uw nalatenschap helpt Kansfonds dit soort 
projecten mogelijk te maken. Want iedereen 
verdient een thuis: een dak boven je hoofd, 
voldoende geld om van te leven, en het diepe 
besef dat je erbij hoort. 

Nalaten 
U hebt ook het vermogen om thuis te geven. 
Met uw gift of nalatenschap. We gaan graag 
met u in gesprek over hoe uw nalatenschap 
voor 100% besteed wordt aan kansrijke 
projecten die mensen aan een thuis helpen.

Meer weten? 
Bel dan met Mariëlle Appel, adviseur filantropie: 
035 624 96 51 of e-mail: m.appel@kansfonds.nl 

Of lees meer over de mogelijkheden om 
Kansfonds in uw testament op te nemen in 
onze brochure ‘Nalaten aan Kansfonds’. 
Deze vraagt u geheel vrijblijvend aan via 
kansfonds.nl/nalaten 

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

©Marieke Odekerken

Wilt u meer weten? 
Lees alles over thuisgeven en onze 
projecten die omzien naar mensen 
zonder thuis in Nederland. Vraag de 
brochure gratis en geheel vrijblijvend 
aan via: kansfonds.nl/nalaten h



VOOR MENS EN DIER
Zeehondenwachters worden getraind om een zeehond te 
beoordelen en te helpen. Ook creëren ze veilige situaties, 
voor zowel dier als mens. Wist u dat de zeehond het grootste 
roofdier is van Nederland? Om gevaarlijke situaties te 
voorkomen worden voorbijgangers op afstand gehouden of 
een zeehond verplaatst naar een rustigere locatie. Het zijn de 
zeehondenwachters die - dag in, dag uit - zich keihard inzetten 
om te voorkomen dat een zeehond in de problemen komt. 
Voorkomen is immers beter dan genezen.

U BENT VAN HARTE WELKOM
Ons bezoekerscentrum is 365 dagen per jaar geopend. Heel 
graag nodigen we u uit om langs te komen en ons werk van 
dichtbij mee te maken. 

Wilt u er aan bijdragen dat we ook in de toekomst goed 
opgeleide en goed toegeruste zeehondenwachters kunnen 
blijven inzetten? Onze missie, een gezonde zeehond in een 
gezonde zee, kunt u steunen door ons in uw testament op te 
nemen. Als u vragen heeft, of graag extra informatie wilt, kunt u 
contact opnemen met Miriam van Dijk. U kunt mailen naar
miriam.vandijk@zeehondencentrum.nl of bellen naar
0595-526526.

ZEEHONDENCENTRUM 
PIETERBUREN  
Hoofdstraat 94a 
9968 AG Pieterburen, Nederland
+31 (0) 595 526 526 
www.zeehondencentrum.nl

SAMEN VOOR 
DE TOEKOMST
Het werk van het Zeehondencentrum begint vanaf het eerste telefoontje dat we ontvangen over 
een zeehond die mogelijk hulp op locatie of opvang nodig heeft. Na het ontvangen van de melding 
wordt er een zeehondenwachter opgeroepen om in actie te komen. Zeehondenwachters zijn de 
oren, ogen en stem van de zeehondencentra langs de Nederlandse kust. Zij verlenen eerste hulp op 
het strand, observeren gemelde zeehonden en geven belangrijke informatie door aan het publiek. 
Deze professioneel opgeleide zeehondenwachters kunnen wij inzetten door de steun van onze 
donateurs, bezoekers, schenkers en nalatenschappen. 



De zeehond staat bovenaan de 
voedselketen van de Waddenzee. 
Gaat het goed met de zeehond, dan 
mogen we ervan uit gaan dat het ook 
redelijk gesteld is met het andere 
leven in het grootste getijdengebied 
ter wereld – en vice versa. Zee-
hondencentrum Pieterburen speelt 
een belangrijke rol in het monitoren 
van de populatie en heeft de voorbije 
vijftig jaar talloze zieke, zwakke en 
verweesde dieren opgevangen en 
opnieuw uitgezet. In die tijd is de 
omvang van de populatie gegroeid, 
onze kennis over de zeehond toe-
genomen en ons bewustzijn over 
diens belang voor de Waddenzee des 
te meer.
Tekst: Jeroen Kuypers

In de eerste decennia lag de nadruk 
op het redden van individuele dieren. 
Werd er door een van de vrijwilligers 
een gewond volwassen dier of 
een achtergelaten pup gevonden, 
dan werd het Zeehondencentrum 
gewaarschuwd. “Meestal werd zo’n 
dier door ons opgevangen. Maar sinds 
2014 zijn we iets terughoudender. 
Wetenschappelijk onderzoek dat 
we samen met de Rijksuniversiteit 
Groningen hebben doorgevoerd, heeft 
ons bijvoorbeeld geleerd dat moeders 
na de eerste zoogperiode van pakweg 
3 à 4 weken hun pups voor langere 
tijd alleen laten om te kunnen jagen. 
In de tussentijd kunnen pups dan door 
meerdere andere moeders worden 
gezoogd. We hoeven die dus niet op 
te vangen.” 

“Wie geeft aan de zeehonden, 
geeft indirect ook aan zijn eigen 
leefomgeving.”

Menselijk ingrijpen
Zeehonden jagen overwegend in zee 
op vis en komen naar zandbanken 
van de Waddenzee om te paren en 
te baren. Het uitgestrekte gebied is 
de kraamkamer van de naar schatting 
vijftienduizend zeehonden die in dit 
deel van de Waddenzee leven. De 
Waddenzee was er veel slechter aan toe 
toen het centrum werd opgericht, maar 
nog altijd raken zeehonden verstrikt 
in vissersnetten of anderszins gewond 
of in de problemen door menselijk 
ingrijpen. De stranden langs onze kust 
wemelen vaak van de bezoekers en 
de honden en die verstoren de rust 
van de zeehonden. Menselijke hulp en 
educatie blijft daarom nodig. “Maar 
in de opvang zorgen we er voor dat 
de dieren wild blijven en niet aan ons 
gewend raken. We praten dus niet 
tegen ze en hebben zo min mogelijk 
contactmomenten. Ook zorgen we 
dat publiek op afstand blijft van de 
zeehonden. Zo proberen we de dieren 
zo veel mogelijk rust te geven. Ook al 
zijn bezoekers zeer welkom en zorgen 
zij voor één derde van onze inkomsten, 
we blijven een zeehondenziekenhuis. 
Het welzijn van de zeehonden staat op 
nummer 1” aldus Niek Kuizenga.

Eigen campus
Het eenvoudige opvangcentrum 
van destijds is uitgegroeid tot 

een internationaal gerespecteerd 
zeehondenziekenhuis, met een 
eigen campus waar altijd een team 
van (internationale) vrijwilligers  
een gedegen training volgen 
en waar veel wetenschappelijk 
onderzoek plaatsvindt. Door het 
centrum professioneel opgeleide 
zeehondenwachters – ook al vrijwilligers 
– gaan bij een melding langs de 
Nederlandse kust. Zij beoordelen de 
conditie van het dier en bepalen in 
overleg met de dierenarts welke actie 
vereist is. En dit is allemaal gefinancierd 
met donaties. “Nederlanders zijn 
heel geefbereid, zolang je het doel 
maar concreet kunt maken,” aldus 
Kuizenga. “Dat doen wij onder andere 
via adopties. Als je alle kosten die 
we moeten maken toerekent naar de 
opvang van een zeehond, dan kost het 
opvangen van een zeehond gemiddeld 
drieduizend euro. Met één gift van 
een paar duizend euro red je dus het 
leven van een zeehond – en daarmee 
draag je ook bij aan het onderzoek 
dat we doen naar de zeehond, en zijn 
leefomgeving. De Waddenzee is sinds 
2009 Unesco Werelderfgoed, omdat ze 
uniek is in heel de wereld. De zeehond 
is de graadmeter voor de gezondheid 
van dit uitgestrekte getijdengebied, het 
grootste natuurgebied van Nederland 
die we hebben. Wie geeft aan de 
zeehonden, geeft dus indirect ook aan 
onze leefomgeving.”   

Voor meer informatie, ga naar: 
www.zeehondencentrum.nl  

Foto Sander van Dijk
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Meer informatie vindt u op 
nvve.nl of bel 020-6200690 
en laat de brochure 
‘Nalaten aan de NVVE, 
hoe doe ik dat’ naar u opsturen.  

Het plotse overlijden van hun zus Annelies zette
haar broers Piet (78) en Guus (70) Haest aan het 
denken over haar nalatenschap. 
‘Ze was een sociaal, maatschappelijk betrokken 
mens. Omdat ze geen testament had, hebben we 
haar nalatenschap in haar geest besteed. Thema’s 
als keuzevrijheid en menselijkheid lagen haar. 
Zo schenken we vijf jaar lang jaarlijks een vast 
bedrag aan de NVVE.’  

De gebroeders Haest, schenken aan de NVVE  

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levens- 
einde (NVVE) is blij met dit hartverwarmende gebaar. 
Keuzevrijheid en menswaardigheid motiveert ons 
als onafhankelijke vereniging om het zelfgekozen, 
waardig levenseinde voor iedereen in Nederland 
bereikbaar te maken. Elke gift waarderen wij enorm.

‘We weten zeker 
dat Annelies 
dit gewild zou 
hebben. Ze was 
een sociaal en 
maatschappelijk 
betrokken mens.’

‘De verwarring rond haar dood 
 heeft ons wakker geschud’

Meer informatie vindt u op nvve.nl of bel 020-6200690 
en laat de brochure ‘Nalaten aan de NVVE, hoe doe ik dat’ 

naar u opsturen.  

Op 19 maart 2021 overleed Annelies Haest (75). 
Naast veel verdriet zorgde haar plotse sterven 
ook voor onduidelijkheid, omdat ze haar 
wensen alleen half-half had vastgelegd. Die 
ervaring heeft broers Piet (78) en Guus (70) 
aan het denken gezet, over de nalatenschap 
van hun zus én over hun eigen laatste levens-
fase.    

Guus: ‘Ze had het nodige op papier gezet: een 
behandelverbod, een euthanasieverklaring 
en een medische volmacht. Maar bleek voor 
haar nalatenschap niets officieel geregeld te 
hebben. Allemaal waren we ervan overtuigd 
dat ze wilde schenken aan de goede doelen 
die ze zo van harte steunde, maar nergens 
konden we er duidelijke stukken over vinden. 
Ik ben hierdoor vastbesloten om mijn vrouw, 
kinderen en familie niet op te zadelen met 
vragen en moeilijke keuzes. Alles wat ik rege-
len kan rondom mijn levenseinde wil ik zelf 
regelen. In mijn wilsverklaring heb ik nauw-
keurig mijn grenzen beschreven. Ook Piet 
wil zijn levenseinde niet op zijn beloop laten: 
‘Ik heb mijn ideeën nog niet precies opge-
schreven, maar wil dat zeker gaan doen.’

Guus zijn bron van zorg is eventuele wilson-
bekwaamheid. Guus: ‘Onze moeder had luid 
en duidelijk haar levenseindewensen gedeeld 
met de arts en met ons, maar  na een beroerte 
had ze geen poot meer om op te staan. Ze kon 
niet meer praten, lopen, voor zichzelf zorgen 
en schudde voortdurend “nee” met haar 
hoofd. Dit leven wilde ze niet. Dat hoeft toch 
niet op deze manier?’ Voor Guus schiet onze 
euthanasiewetgeving op dit punt tekort. 
‘Vandaar dat ik ook meteen lid ben geworden 
van de NVVE. Er valt nog het nodige in de 
regels te verruimen.’

Wat doet de NVVE ?

Nederland heeft een mooie euthanasiewet 
maar er zijn situaties (zoals bij de moeder 
van Guus en Piet Haest) waarin mensen 
er geen beroep op kunnen doen. Daarom zet 
de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig 
Levenseinde (NVVE) zich samen met 173.000 
leden en 150 zeer actieve vrijwilligers in voor 
de verbetering van wet- en regelgeving. 
Vooral voor groepen die in de praktijk geen 
hulp krijgen, zoals mensen met dementie, 
chronisch psychiatrische patiënten en ouderen 
die vinden dat hun leven voltooid is. Voor dit 
werk ontvangt de vereniging geen subsidie. 
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In de zeventiende eeuw was Nederland de grootste  
zeevarende natie ter wereld en ook daarvoor en daarna 
hebben Nederlandse schepen in grote getalen de wateren  
doorkruist. Logisch dus dat ons land over veel maritiem 
erfgoed beschikt. Een deel daarvan ligt (nog) op de bodem 
van de zee, een ander deel is gerenoveerd en opnieuw in 
de vaart gebracht of compleet nagebouwd. Onze maritie-
me erfenis is een essentieel onderdeel van ons cultureel 
erfgoed. Zonder de vele bijdragen van donateurs en  
vrijwilligers zou het echter alsnog afzinken. 
Tekst: Jeroen Kuypers 

De drooglegging van de Zuiderzee heeft Nederland niet 
alleen een compleet nieuwe provincie opgeleverd maar ook 
honderden vergane boten. “Boeren stuitten geregeld op 
stukken hout in hun grond aangetroffen tijdens het ploe-
gen. Daarop werd dan de afdeling Scheepsvaartarcheologie 

van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders inge-
schakeld en troffen zij soms complete scheeps-

wrakken aan,” zegt Gerald de Weerdt, des-
tijds verbonden aan deze organisatie en later 
bouwmeester van diverse reconstructies van 
historische schepen. “In totaal zijn er ruim 

350 wrakken uit de voormalige Zuiderzee 
ontdekt. Dat opgravingswerk heeft ons veel 

geleerd over de kwaliteit van die vaartuigen en 
ook over die van hun bouwers. Ik heb, samen met collega’s, 
onderzoek verricht naar wat de Nederlandse scheepsbouw 
in de zestiende en zeventiende eeuw zo uniek maakte. 
Hoe kon het zijn dat de helft van de schepen die door de 
drukke Sont voeren dat onder de vlag van onze republiek 
deden? De Engelsen braken er zich het hoofd over maar het 
antwoord op die vraag bleek toch weinig geheimzinnig: we 
bouwden simpelweg veel efficiënter en dus sneller dan onze 
concurrenten.”

Vergeten woorden en technieken 
Het antwoord klonk eenvoudig maar het vergde jarenlang 
speurwerk om het te achterhalen. Nicolaes Witsen had 
het al eens opgeschreven in de zeventiende eeuw maar 
de terminologie die hij gebruikte was volledig in onbruik 
geraakt. De Weerdt en zijn collega’s moesten zich evengoed 
verdiepen in verloren woorden en uitdrukkingen als 
in vergeten technieken. Ook dat was een kwestie van 
opgraven, maar zonder duikersuitrusting. Gerald de Weerdt 
nam de proef op de som door een reconstructie te bouwen 
van een van de beroemdste schepen uit onze maritieme 
geschiedenis: het vaartuig waarmee Willem Barentsz en zijn 
bemanning via de Noordelijke IJszee naar China trachtten 
te zeilen. Ze ontdekten daarbij Spitsbergen en Nova Zembla 
maar strandden jammerlijk in het pakijs. Het verhaal van 

Varend erfgoed is levende Varend erfgoed is levende 
geschiedenisgeschiedenis

Foto: Jan de Jager
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hun overwintering op het schiereiland is literair erfgoed. 
“Dankzij het reisverslag ‘Van de derde Seylagie in 1596”’ 
weten we veel maar een aantal essentiële elementen wisten 
we niet. Bijvoorbeeld de naam van het schip, die ‘De Witte 
Swaen’ bleek te zijn. Mijn collega’s en ik hebben veel 
ontdekt door te lezen en te doen. Tijdens het bouwen van 
het schip werden tal van cryptische passages uit het boek 
ineens duidelijk.” 

Na jaren timmeren en schilderen is er veel meer 
opgeleverd dan enkel een prachtig schip: de 
ruggengraat van het economisch succes van de 
zeventiende eeuw is opnieuw zichtbaar gemaakt.

Archeologie van de daad
De reconstructie van ‘De Witte Swaen’ ligt in de haven van 
Harlingen. Het is een exacte kopie van het schip waarmee 
Barentsz zijn wereldberoemde reis maakte en speciaal 
zelfs zó zo exact omdat de bouwers de bouwmethode 
van de zestiende eeuw precies hebben toegepast om de 
bijzonderheden daarvan te ontdekken. Archeologie van 
de daad, zou je deze methode kunnen noemen. Wie het 
indrukwekkende schip betreedt heeft er moeite mee zich 
voor te stellen dat dit allemaal via vrijwilligerswerk en 
donaties tot stand is gekomen. De gemeente Harlingen, 
Staatsbosbeheer en de provincie Friesland hebben 
gesponsord, evenals tientallen bedrijven maar toch zijn 
ook particuliere giften van essentieel belang gebleken. Na 
jaren timmeren en schilderen is er veel meer opgeleverd 
dan enkel een prachtig schip: de ruggengraat van het 
economisch succes van VOC tijd is opnieuw zichtbaar 
gemaakt. Het is alsof de talloze scheepswerven die ons 
land toen telde uit de mist der tijd opdoemen. Maritieme 
archeologie gaat in eerste instantie over rompen en 
overboord geslagen ladingen maar in tweede instantie over 
de kennis die deze artefacten ons opleveren en in laatste 
over het voedsel dat ze aan onze verbeelding geven. 

“Wie een bijdrage levert aan het in stand houden 
van een historische zeesleepboot houdt van stoere 
schepen en wil daar graag mee de zee op, met andere 
liefhebbers van Hollands Glorie.“

Niet ‘zomaar’ een schip
In diezelfde haven, Harlingen, ligt nog een vaartuig dat 
tot ons maritiem erfgoed behoort, zij het van een andere 
categorie. De zeesleepboot Holland is een schip dat 
decennialang bergings en reddingsoperaties uitvoerde op de 
Noordzee en verder. Het gebied boven de Waddeneilanden 
is immer verraderlijk, vooral tijdens zware stormen 
wanneer vrachtschepen te dicht langs de kust varen en 
hoge golven ze doen vastlopen. Wie het eerst arriveerde 
om bemanning, lading en schip te redden, mocht veelal 
de verzekeringspremie innen. De snelle Holland haalde 
zo volgens Lloyds Open Form menigmaal de buit binnen. 
De huidige (vierde) Holland (1951) is gebouwd als een 
bijzondere combinatie van bergings- en passagiersschip 
op de lijn Harlingen-Terschelling v.v.. Een handige zet van 
rederij Doeksen, want het jaar rond inzetbaar. Toen het 
bergingswerk minder lucratief werd, heeft Rijkswaterstaat 
het schip als onderzoeksschip ingezet en begin deze 

eeuw is de Holland in een stichting ondergebracht, 
die haar voor generaties ‘to come’ in de vaart weet te 
behouden. Een geluk, want voor veel eilandbewoners 
was en is de Holland niet ‘zomaar’ een schip, en zelfs de 
rederij kon er in wezen geen afstand van doen, hetgeen 
blijkt uit haar sponsorschap van de Stichting 
Zeesleepboot Holland. “Een aantal keer 
per jaar organiseren we zogenoemde 
donateurs- en meesleperdagen en varen 
we de Waddenzee op of bezoeken we een 
Waddeneiland Vlieland of Terschelling,” 
zegt Birgitte Janssen, office manager van de 
stichting. “Wie een bijdrage levert aan het in 
stand houden van een historische zeesleepboot 
houdt van stoere schepen en wil daar graag met andere 
liefhebbers mee de zee op. We zorgen dan voor een 
lekkere zeemanshappen en drankjes. De Holland kan voor 
menig gelegenheid gecharterd worden, zo ook tijdens 
internationale maritieme evenementen. Onze bemanning 
bestaat uit bevlogen vrijwilligers – mannen van stavast met 
een maritiem verleden (en heden). Onmisbaar naast de 
kapitein en bootsman die in dienst zijn.”

Onderlinge verbondenheid
Een tocht met de Holland is een machtige belevenis. Alleen 
al het bekijken van de indrukwekkende motor, met zijn op- 
en neergaande zuigers, is een schouwspel. “De 10-cilinder 
Werkspoor dieselmotor is de enige ter wereld nog 
werkende, daar zijn we super trots op.” De scheepsmotor 
is ook een teken van de hechte onderlinge verbondenheid 
van de Nederlandse maritieme wereld. 
“Voor de karakteristieke Werkspoor vinden we (bijna) 
altijd reserveonderdelen omdat in ons netwerk velen met 
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maritiem erfgoed zijn begaan en als eersten vernemen 
waar ergens in den lande onderdelen staan en aangeboden 
worden.” “In dat opzicht verschilt de liefhebber van varend 
erfgoed niet van die van andere voertuigen. Bij vrijwilligers 
en donateurs van maritiem erfgoed gaat de passie wellicht 
zelfs nóg iets dieper.” Tegelijkertijd zijn de kosten veelal 
ook van een andere orde. Een oldtimer rijdend houden is 
toch iets anders dan een heel schip in de vaart houden, 
met bemanning en al. ”Daarom is de rol van de particuliere 
donateur niet te onderschatten,” zegt Birgitte Janssen. 
Fondsen en zakelijke sponsors dekken grotendeels de 
vaste kosten, maar bij een sluitende exploitatie komt veel 
meer kijken.” De individuele donateur draagt onmisbaar 
bij aan de kurk die dé Holland drijvend houdt, met geld én 
enthousiasme. 

De Brandaris heeft 525 drenkelingen gered, talloze 
patiënten naar de wal gebracht en bijna veertig jaar 
dienst gedaan.

Verdrinkingsdood
Als de Holland aanlegt in de haven van Terschelling, 
liggen even verderop, aan de zogeheten Museumsteiger, 
enkele gerestaureerde reddingsboten, gemotoriseerd en 
ongemotoriseerd. Veel opvarenden dankten hun leven aan 
deze boten en aan de moedige en kundige leden van de 
reddingsmaatschappij. Onder de vele eilandbewoners die 
niet oud in hun bed overleden maar in de fleur van hun 
leven midden op zee, bevinden zich helaas ook heel wat 
mannen die er met een van deze boten op uit trokken 
om onbekenden van de verdrinkingsdood te redden. De 
huidige Brandaris is het tweede schip van die naam. De 
Brandaris heeft 525 drenkelingen gered, talloze patiënten 
naar de wal gebracht in de tijd dat er nog geen helikopters 
waren en bijna veertig jaar dienst gedaan. In 1960 werd de 
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naar Nederland gehaald en gerestaureerd. Het werd een 
technisch en financieel huzarenstuk dat in totaal € 650.000 
heeft gekost. 

Ontroerende momenten
“De Brandaris is inmiddels een eeuw oud 
en toch bepaald geen museumstuk,” 
zegt Martinus Kosters, voorzitter van de 
Stichting Vrienden Museumreddingboot 
Terschelling. “Het gebeurt bijvoorbeeld 
nog wel eens dat er pakijs ligt op zee en 
dat er dringend iemand naar het ziekenhuis in 
Harlingen moet. Een moderne reddingsboot komt 
niet door dat ijs heen, de Brandaris wel, zoals in 2021 werd 
bewezen. We verdienen geld voor het onderhoud van de 
boot door asverstrooiingen op zee – steevast ontroerende 
momenten voor de betrokkenen – en door toeristen mee te 
nemen om zeehonden te spotten op de zandbanken.” 

Tien paarden
Hoe sterk het varend erfgoed an sich nog leeft op 
Terschelling blijkt ook uit een traditie. Elk jaar wordt de 
reddingroeiboot Secretaris Schumacher, een boot uit 
1900, op het strand van Terschelling door tien paarden 
de zee ingetrokken. Het is een spektakel waarbij dieren 
en mensen samenwerken op exact dezelfde wijze waarop 
generaties voor hen dat deden. Als de roeiboot niet wordt 
gebruikt staat ze in een grote loods in de haven, niet ver 



van de museumsteiger waar ook wrakstukken van vorige 
eeuwen staan opgesteld. Van verroeste kanonslopen en 
scheepsankers tot de complete bovenkant van een Duitse 
onderzeeboot. Wie hier langs wandelt wordt onvermijdelijk 
herinnerd aan de uitspraak van de Amerikaanse auteur 
William Faulkner: ‘The past is not dead, it’s not even past’. 
Varend erfgoed is levende geschiedenis en bij elk historisch 
schip dat opnieuw in de vaart wordt gebracht moeten we 
als passagiers of passanten op de wal bedenken dat er 
voor deze boot nog tientallen anderen verborgen liggen op 
de bodem van de zee. Ook dat is de charme van varend 
erfgoed: er valt zoveel bestaands te koesteren maar ook 
nog minstens zoveel onbekends te ontdekken.  

Indrukwekkende expertise
Ook in de Randstad valt er varend erfgoed te ontdekken. 
Het Maritiem Museum van Rotterdam heeft bijvoorbeeld 

een indrukwekkende buitencollectie. “Het bijzondere 
van deze collectie is dat we alle schepen in 

werkende staat weten te houden,” zegt 
conservator Jan Briek. “Dat lukt ons 
alleen dankzij de inzet van honderdvijftig 
vrijwilligers, onder wie veel mensen die zelf 
op een werf hebben gewerkt. Hun kennis 

en inzet zijn indrukwekkend. We zien dat 
bijvoorbeeld bij het bedienen en onderhouden 

van stoommachines. Die expertise sterft langzaam 
uit, zodat het delen van kennis daarover van essentieel 
belang is. Dat neemt niet weg dat naast donaties in arbeid 
ook schenkingen in geld erg belangrijk zijn. Restauraties van 
schepen kunnen duur zijn. Zonder steun van particuliere 
donateurs, bedrijven en fondsen, kunnen we al dit erfgoed 
niet varend houden. We hebben dan ook een groot 
voordeel: wie een band voelt met één van de schepen of 
soorten schepen kan gedoneerde geld oormerken daarvoor. 
En bij leven kun je natuurlijk deelnemen aan een van de 
tochten ermee door de Rotterdamse haven.” 

Klein en groot onderhoud
Ook Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, dat de op één 
na grootste maritieme collectie ter wereld heeft, beschikt 
over eigen varend erfgoed. Eén van de meest bijzondere 
schepen is de Christiaan Brunings, die Rijkswaterstaat in 
1900 liet bouwen en meteen een dubbelfunctie gaf.  
’s Winters fungeerde het stoomschip als ijsbreker, in 
de andere maanden als directieschip. In 1968 haalde 
de rijksdienst de Christiaan Brunings uit de vaart, maar 
durfde het niet te laten slopen. Het schip werd één van 
de pronkstukken van Het Scheepvaartmuseum. “Het 

klein onderhoud gebeurt ter plekke door onze 
vrijwilligers, het grote onderhoud op een 

werf, maar inmiddels dringt zich ook een 
kostbare restauratie op,” zegt hoofd 
development Cato Ebeling Koning. “Er moet 
veel gebeuren. Ook al vindt er regelmatig 

onderhoud plaats, de Christiaan Brunings 
ligt in het water en vroeg of laat treedt er 

onvermijdelijk corrosie op bij de raakpunten 
tussen hout en staal. Het schip varend houden kost meer 
dan een miljoen en voor zo’n bedrag moeten we een 
beroep doen op donateurs. Een bijkomende kwestie is dat 
de Christiaan Brunings een stoomschip is. Na 2030 mogen 
schepen niet meer varen op steenkool, ook al hopen we 
dat er een uitzondering wordt gemaakt voor de categorie 
varend erfgoed. Wat doe je dan? Zet je er een ander soort 
scheepsmotor in of tast dit de authenticiteit van het schip 
teveel aan?”

De magie van het water is altijd groter dan  
die van de wal.

Sterke impuls
Een museum kan altijd besluiten niet langer te varen met 
een specifiek schip. Ook dan kan het worden bezocht, zoals 
het VOC-schip De Amsterdam, een reconstructie die eind 
jaren 80 door vierhonderd mannen en vrouwen in het kader 
van een leer- en werkverschaffingstraject is gebouwd. Het 
schip is al jaren één van de belangrijkste publiekstrekkers 
van het museum en in 2020 grondig opgekalefaterd mede 
dankzij ruim 350 donateurs. Maar het daadwerkelijke 
‘varen’ geeft een sterke impuls aan de beleving van het 
erfgoed. De magie van het water is stukken groter dan die 
van de wal. “Niet voor niets is ons motto: ‘Water verbindt 
werelden’,” zegt Cato Ebeling Koning. “De betrokkenheid 
van donateurs is enorm belangrijk voor maritieme musea. 
Zij zijn de ambassadeurs van ons maritieme erfgoed en 
helpen dit te behouden voor toekomstige generaties met 
hun financiële bijdragen. 

Daarnaast vergroot het varend houden van dit erfgoed, 
zoals de Christiaan Brunings, voortdurend onze expertise. 
Kennis die we op onze beurt weer delen, onder andere 
met buitenlandse maritieme musea, die zijn verenigd in 
the International Congress of Maritime Museums. Onze 
expertise en rijke scheepshistorie in de lage landen is 
voor hen blijkbaar indrukwekkend genoeg om ons de 
eer te gunnen om in 2024 het wereldwijde congres te 
organiseren. Samen met Antwerpen en Rotterdam zullen 
we dan onze collega’s ontvangen om over thema’s die ons 
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         70 JAAR 
HOLLANDS
      GLORIE!

De Holland werd in 1951 gebouwd bij scheepswerf Ferus Smit aan het Winschoterdiep. Tot 1975 vervulde zij een gecombineerde taak als 
bergingssleper en veerboot voor Rederij Doeksen op Terschelling. Daarna was zij tot 1998 onderzoeksschip op de Noordzee voor 
Rijkswaterstaat. Particulieren kochten het schip in 1998 en sinds 2000 is de Holland eigendom van de Stichting Zeesleepboot Holland. 
Het doel van de Stichting is de Holland in oude glorie te herstellen en als maritiem erfgoed in de vaart te houden. 
De Holland doet vanuit Harlingen vaak Terschelling aan en vaart regelmatig naar andere bestemmingen in Nederland of overzee. 

Meer informatie: www.zeesleepbootholland.nl
events@zeesleepbootholland.nl

IN DE VAART ALS
MARITIEM ERFGOED DANKZIJ 
MEESLEPERS, CAPTAINS PARTNERS, 
DONATEURS, FONDSEN EN NALATENSCHAPPEN



SAMEN 
MAKEN 
WE HET 
MOGELIJK

KIJKT U MEE 
VOORBIJ DE HORIZON?
Het Maritiem Museum Rotterdam verzamelt, beheert, 
onderzoekt en presenteert een unieke maritieme 
(buiten)collectie. Met deze collectie maken wij de 
vaak onzichtbare maritieme wereld zichtbaarder en 
vertellen het verrassende verhaal van zijn heden, 
verleden en de toekomst. Hiermee willen we nieuwe 
generaties inspireren om, net als de generaties voor 
ons, voorbij de horizon te kijken.

Onze collectie bestaat grotendeels dankzij 
nalatenschappen, schenkingen en financiële steun 
van particulieren, bedrijven en fondsen. 
Ook vandaag de dag is deze steun nog hard nodig.

WE DENKEN GRAAG MET U MEE
Relatiebeheerder May Yan van Ham 
vertelt u graag over de mogelijkheden. 
Stuur een mailtje naar 
relatiebeheer@maritiemmuseum.nl of 
neem contact op via 010 413 26 80.

WWW.MARITIEMMUSEUM.NL/STEUN-ONS



Maar zonder uw financiële steun
redden we het niet!

www.reddingsbrigade.nl

Elk leven is kostbaar
voor ons!

Onze missie
Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waarvoor de lifesavers en lifeguards van
155 reddingsbrigades zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen dat er

niemand verdrinkt, en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

Steun ons!

Dokweg 149 • 1976 CA IJmuiden • 0255-545858
info@reddingsbrigade.nl

IBAN: NL14 INGB 0000 0076 25 (KNBRD)
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Het Scheepvaartmuseum laat zien hoe sterk de maritieme 
wereld en de Nederlandse samenleving verbonden 
zijn aan de hand van de op één na grootste maritieme 
collectie ter wereld, die het museum met grote zorg 
en kunde bewaart, beheert, conserveert, restaureert, 
verzamelt, publiceert, onderzoekt en presenteert 
aan een groot en divers internationaal publiek. De 
collectie bestaande uit zo’n 350.000 objecten geeft een 
bijna compleet beeld van de Nederlandse maritieme 
geschiedenis.   

Het Scheepvaartmuseum is ontstaan en bestaat nog steeds 
dankzij mensen met een passie en hart voor de Nederlandse 
maritieme geschiedenis en erfgoed. Mensen die het 
belangrijk vinden dat verhalen over deze geschiedenis 
nu én in de toekomst vanuit verschillende perspectieven 
verteld blijven worden. Daardoor blijft de maritieme 
geschiedenis dynamisch, brengen de verhalen over ons 
maritieme erfgoed mensen samen en bieden deze verhalen 
de mogelijkheid om perspectieven uit te wisselen en het 
gesprek aan te gaan. Zo wordt het maritieme verhaal er één 
van ons allemaal. 

Met uw steun kunnen wij onze verhalen blijven vertellen 
door middel van tentoonstellingen, publicaties, educatieve 
programma’s en onderzoek. 

Maar ook om restauraties van ons varend erfgoed te 
verrichten en nieuwe aanwinsten te doen voor de collectie. 

Dus wilt u meehelpen ons bijzondere maritieme verleden 
in stand te houden door middel van een schenking of uw 
nalatenschap? Neemt u dan contact met ons op:

Cato Ebeling Koning
cebelingkoning@hetscheepvaartmuseum.nl
020-52 32 263 

Betty van Steinvoorn 
bvsteinvoorn@
hetscheepvaartmuseum.nl 
020-52 32 256

Het maritieme verhaal is er Het maritieme verhaal is er 
één van ons allemaaléén van ons allemaal
Water verbindt werelden
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Stichting 
Dieren nood 

Als dierenvriend wil je graag dat je 
donatie aan een dierenstichting zo 
effectief mogelijk gebruikt wordt. 

Nederland is vrijwel het enige land ter 
wereld zonder zwerfhonden!
Wij helpen dus niet in je eigen buurt, 
maar wel in andere landen waar 
honderden miljoenen zwerfdieren 
helaas een erbarmelijk leven leiden. 

Iedere dag honger, altijd angst 
om mishandeld te worden. Geen 
veilige plek om te kunnen slapen. 
Teefjes en poezen zijn jarenlang 
vrijwel doorlopend zwanger. 

Stichting Dierennood wil hen helpen. 
Niet alleen met doelgerichte lokale 
hulpprojecten, maar vooral met 
sterilisaties waardoor we het 
zwerfdierenprobleem aan de basis 
aanpakken. 

Wist je dat met één sterilisatie van 
20 euro minstens 1.500 pups of kittens 
minder op de meedogenloze straten 
geboren worden? Bij 1.000 euro is het 
resultaat al 75.000 minder! 

Legaten en erfenissen gebruiken wij 
dan ook vooral voor deze sterilisaties. 
Daarmee wordt oneindig veel 
dierenleed voorkomen!

Kijk ook op: www.dierennood.nl 
en www.dierentestament.nl 
Bellen kan ook: 010 - 420 23 44. 

Onze oprichter en voorzitter Hanna Berger 
geeft graag meer toelichting. 

- �?�!.'
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Water is van levensbelang. Voor de inwoners van Shalla, Ethiopië, is schoon 
drinkwater echter nauwelijks beschikbaar. In plaats daarvan drinken de mensen 
vervuild oppervlaktewater, met vaak ziekte of zelfs overlijden tot gevolg. Woord 
en Daad zet zich met lokale partners in voor de mensen in Shalla. We bouwen een 
goede drinkwatervoorziening, die ook in de toekomst onderhouden wordt.

Via een schenking of nalatenschap kunt u bijdragen aan ons werk. Zo werken 
we vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering. Reikt u mensen in 
armoede ook een beker koud water aan?

  koud waterEen beker

WOORDENDAAD.NL/SCHENKINGEN

Ontvang vrijblijvend onze brochure en meer informatie via 0183-611800 of
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Op internationaal niveau staat 
de zorg van alvleesklierkanker in 
Nederland er goed voor. Zo goed dat 
Prof. Dr. Marc Besselink zelfs durft te 
benoemen dat we ‘wereldkampioen 
onderzoek alvleesklierkanker’ zijn. 
Maar er moet nog veel gebeuren. 
Het duurt nu nog te lang voordat 
de nieuwste wetenschappelijke 
doorbraken beschikbaar komen. 
En om alvleesklierkanker beter te 
behandelen is veel meer onderzoek 
nodig. Daarom hebben we het 
Deltaplan Alvleesklierkanker 
opgericht. 

Het Deltaplan Alvleesklierkanker is 
een landelijk samenwerkingsverband 
van de 15 expertisecentra (Dutch 
Pancreatic Cancer Group), het 
patiëntenplatform Living With Hope 
en de Maag Lever Darm Stichting. Een 
unieke landelijke samenwerking, met 
als doel wetenschappelijk onderzoek 
te versnellen.

Wereldkampioen, maar nog geen 
winnaar 
Helaas zijn de vooruitzichten van de 
ziekte nog altijd slecht. Vijf jaar na 

diagnose is negen procent van de 
patiënten nog in leven. 
In de afgelopen 30 jaar is op bijna alle 
vormen van kanker flinke vooruitgang 
geboekt op overleving. Helaas niet bij 
alvleesklierkanker. Alvleesklierkanker 
is een van de meest dodelijke vormen 
van kanker. Per jaar overlijden er ruim 
2.800 Nederlanders aan deze ziekte. 
Ongeveer even veel Nederlanders 
krijgen jaarlijks de diagnose. Dat zijn er 
8 per dag. Die diagnose is zo goed als 
een doodvonnis. 

‘Dit zijn schrikbarende cijfers. De 
enige manier om die te verbeteren is 
wetenschappelijk onderzoek. Door 
nieuwe medicijnen te testen en 
nieuwe behandelingen uit te proberen. 
Door te onderzoeken wat effectiever 
is: eerst chemo en dan een operatie, 
of juist andersom. Vaker opereren of 
juist minder vaak. Het antwoord op 
die vragen brengt ons steeds een stap 
dichter bij een betere behandeling.’

Kleine stappen, grote impact
Wetenschappelijk onderzoek kan 
letterlijk het verschil tussen leven 
en dood betekenen. ‘En om al dat 

wetenschappelijk onderzoek uit te 
voeren hebben we geld nodig. Dat 
kunnen we binnen het Deltaplan op 
een slimme manier investeren. Door 
krachten te bundelen creëren we in 
Nederland als het ware een grote 
onderzoeksgroep van patiënten, 
waarbinnen we meerdere studies 
tegelijk kunnen worden uitvoeren. 
Zo maken we ons land aantrekkelijk 
om nieuwe medicijnen te testen en 
kunnen we efficiënt en snel onderzoek 
uitvoeren.

Wilt u bijdragen aan meer 
wetenschappelijk onderzoek? 
Ga naar de website 
deltaplanalvleesklierkanker.nl en 
steun ons! Dat kan ook met belasting 
voordeel! Vraag via de website de 
brochure ‘belastingvrij schenken’ aan. 

De diagnose alvleesklierkanker De diagnose alvleesklierkanker 
is nog te vaak een doodvonnisis nog te vaak een doodvonnis

prof. dr. Marc Besselink 
(chirurg)



www.amivedi.nl

Liever eenmalig doneren? Amivedi is dankbaar 
voor elk bedrag op dit rekeningnummer:
NL77 INGB 0000 265 190 

Vermiste huisdieren worden 
            gevonden via  Amivedi
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Een huisdier dat de benen of de vleugels neemt? Dit kan zelfs de meest 
zorgzame huisdierenbezitter overkomen. In dat geval biedt Amivedi 
hulp. Al sinds 1933 registreert Stichting Amivedi vermiste en gevonden 
huisdieren uit heel Nederland met behulp van vele vrijwilligers. Altijd 
geheel kosteloos. Of het nu gaat om een hond, kat, kanarie of konijn. 
Trekt u zich het lot van deze huisdieren ook aan? 

Maakt u het mogelijk dat vermiste huisdieren 
met hun baasje herenigd worden? 
Jaarlijks krijgen wij gemiddeld 81.000 meldingen te verwerken via ons 
registratieplatform. Dankzij onze vrijwilligers, die zeven dagen per week 
bereikbaar zijn, worden de meeste huisdieren weer gevonden. Maar het 
kost veel geld om ons te platform onderhouden. Daarvoor zijn we volledig 
afhankelijk van donateurs die echt van dieren houden.

Schenken met belastingvoordeel
Wilt u ons helpen vermiste huisdieren te herenigen met hun baasjes én 
geld terugkrijgen van de Belastingdienst? Dat kan met een periodieke 
schenking van minimaal vijf jaar. Zo is het jaarlijks te schenken bedrag 
geheel aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Het percentage is afhankelijk 
van uw verzamelinkomen. U krijgt dus belastingvoordeel en wij zijn u 
dankbaar voor de zekerheid die u ons geeft. 

Meer weten? Ga naar www.belastingdienst.nl en download 
daar de overeenkomst die u ingevuld naar ons opstuurt.

Nalatenschap
Met uw steun kunnen wij vermiste huisdieren met hun baasjes blijven 
herenigen. Ook na uw overlijden kunt u dit mogelijk maken door Stichting 
Amivedi in uw testament op te nemen. Bijvoorbeeld een legaat van een 
bedrag of percentage. Over een nalatenschap aan een goed doel als Amivedi 
hoeft geen successierecht betaald te worden. 

Voor een persoonlijk advies kunt u zich wenden tot 
penningmeester@amivedi.com.
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Voor 118.000 scouts is het elke 
week weer tijd voor avontuur. Net 
als in de zomer als ze op kamp gaan. 
Op Scouting worden kinderen en 
jongeren uitgedaagd om spannende 
avonturen te beleven. Van de natuur 
ontdekken, klimmen, vuur maken 
tot abseilen, maar ook knutselen en 
koken. Niets is een scout te gek.  
 

“Als 8 jarige ben ik begonnen 
bij scouting en ik ben nooit 
meer weggegaan. Het leukste 
van Scouting vind ik de 
saamhorigheid, het groepsgevoel, 
en dat je helemaal jezelf mag 
zijn. Bovendien leer je ongemerkt 
spelenderwijs een heleboel. Als 
kind en tiener heb ik van alles 
opgepikt waar ik toen geen weet 
van had, maar waar ik nu nog 
steeds profijt van heb in mijn 
dagelijks leven.”  

 
Maak samen met ons het verschil 
Juist in tijden van corona is het meer 
dan ooit duidelijk geworden hoe 
belangrijk het is voor de mentale en 
fysieke gezondheid van kinderen 
en jongeren om samen activiteiten 
te ondernemen en vrienden te 
ontmoeten. Ook in lockdown gaf 
Scouting hen de mogelijkheid om 
zich te ontwikkelen met uitdagende 
activiteiten, fysiek waar mogelijk, maar 
ook op andere creatieve manieren 
zoals online. Scouting groeit en dat 

is niet voor niets. Scouting maakt het 
verschil in het leven van kinderen en 
jongeren. Maar dat kunnen we niet 
alleen! Met uw steun kunnen we het 
Scoutingspel mogelijk blijven maken.  
 
Hoe kunt u helpen? 
Door uw steun kunnen we de 
contributie laag houden zodat het 
toegankelijk blijft voor alle kinderen. 
U kunt ook schenken aan een speciaal 
project van Scouting Nederland of 
één van onze kampeerterreinen. In 
2022 openen we het Avonturenhuis 
op het Scoutinglandgoed in Zeewolde, 
dat mede door steun van donateurs 
is gefinancierd. Het avonturenhuis 
biedt een plek aan alle kinderen, 
scouts en niet-scouts, met of zonder 
beperking. Met uw bijdrage kunnen 
we bijzondere projecten zoals het 
Avonturenhuis blijven realiseren.  
 
Over Scouting 
Scouting Nederland is al meer dan 
100 jaar de grootste jeugd- en 
jongerenorganisatie van Nederland. Bij 
Scouting besteden meiden en jongens 
van 5 tot en met 21 jaar hun vrije tijd 
op een actieve en uitdagende manier. 
Kinderen en jongeren ontwikkelen zich 
bij Scouting op een natuurlijke manier 
tot zelfstandige mensen en krijgen de 
ruimte om te ontdekken en te leren. 
Scouting heeft meer dan 118.000 
leden in 1.100 groepen door heel 
Nederland. 32.000 vrijwilligers zorgen 
iedere week voor een spannend 
programma waarmee kinderen en 
jongeren hun talenten ontdekken, 
zelfvertrouwen krijgen en zich 
ontwikkelen. 

 
Chief Scout Freek Vonk 
Sinds 2021 heeft Scouting Nederland 
een ambassadeur: Freek Vonk 
kan als Chief scout als geen ander 
iedere Nederlander inspireren om op 
avontuur te gaan in de natuur en zijn 
of haar grenzen te verleggen. 
 

Meer informatie
Meer weten over nalaten aan 
Scouting? Neem dan contact op 
met Naomi Bruins: 033-496 0916, 
of naomi.bruins@scouting.nl 

Tijd voor avontuur Tijd voor avontuur 
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GEEF KINDEREN EEN GELUKKIGE JEUGD VIA UW NALATENSCHAP.

Wilt U meer weten over de 
mogelijkheden van schenken en 
nalaten, neem dan contact op met 
onze relatiemanager Bijzondere 
Giften, Anne-Marie Jongepier. 

Annemarie.jongepier@savethechildren.nl
070 - 33 844 48

Veel kinderen hebben het slecht getroffen door 
de omstandigheden waarin ze zijn geboren. Voor 
hen zetten we ons dagelijks in, omdat we weten 
dat een gelukkige jeugd de beste basis is om je te 
kunnen ontwikkelen.  U kunt hier een belangrijke 
bijdrage aan leveren met uw nalatenschap. 
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De reden waarom mensen Save the 
Children steunen, is voor iedereen 
anders. Lees het indrukwekkende 
levensverhaal van donateur Frits (89) 
uit Kennemerland*. Na de hongerwin-
ter verblijft hij als kind voor langere 
tijd in Zweden; een periode in zijn 
leven die diepe sporen achterliet. 

Frits is 11 jaar tijdens de hongerwinter 
in 1944. Zijn vader overleed in de 
oorlog en samen met zijn moeder 
probeert hij te overleven in een tijd 
van armoede en voedseltekorten. “Ik 
zie nog voor me hoe het Rode Kruis 
voedselpakketten uit Zweden dropte.”

Meehelpen op de boerderij
Frits werd in die winter samen met 
zo’n 80 jongens uit Kennemerland, 
allemaal mager en ondervoed, naar 
Zweden gestuurd om aan te sterken. 
Frits: “Vrijwel zonder spullen reisde 
ik met de trein door Duitsland en 
Denemarken tot aan de veerboot 
naar Zweden. In Helsingborg 
worden ze opgevangen in een groot 
opvangcentrum van Rädda Barnen, 
de Zweedse Save the Children. “Ik 
weet nog de naam van de vrouw die 
me op kwam halen: Anna Rex. Ze 
kocht meteen extra kleding voor me; 
bestand tegen de Zweedse herfst en 
winter. Daarna kwam ik in Halmstad 
terecht op een boerderij, bestierd 

door twee neven. In het begin best 
onwennig, maar uiteindelijk had 
ik het erg naar m’n zin. De familie 
en huishoudster waren zo hartelijk 
en waar ik kon hielp ik mee op de 
boerderij. Een tijd die veel indruk op 
me maakte.”
En toen werd het mei 1945 en 
kwam de bevrijding. Frits werd 
teruggebracht naar Halmstad naar het 
opvangcentrum van Rädda Barnen. 
Vanuit daar lieten ze hem terugreizen 
naar zijn moeder in Haarlem.

Zweedse huwelijksreis
Later keerde Frits tijdens de 
zomervakanties nog vaak terug naar 
Zweden. Vooral om te genieten van 
het boerderijleven en de prachtige 
meren. Hij nam er later zelfs z’n 
vrouw mee naartoe op huwelijksreis. 
“Ik wilde haar in Smäland heel graag 
voorstellen aan mijn ‘Zweedse familie’. 
Later zijn we ook met de kinderen nog 
vaak teruggegaan en is er nog steeds 
contact met Zweden.” 

Pas toen viel het kwartje
Toen Frits in 2015 bij een bijeenkomst 
van Rädda Barnen in Göteborg was en 
hun logo zag, viel het kwartje. “Pas 
toen besefte ik dat dit de Zweedse tak 
van Save the Children is! Vanaf dat 
moment wist ik, ik wil iets terugdoen 
in de vorm van een schenking. 

Ondanks alle pijn, verdriet en armoede 
van toen, kreeg ik toch de kans om 
de draad weer op te pakken. Mede 
dankzij de Zweedse solidariteit en 
warme opvang én de professionele 
hulp van Rädda Barnen.” 
*Om privacy redenen is de naam van Frits 
gefingeerd. 
 
We bieden u graag onze brochure aan 
over schenken en nalaten.
Ook kunt u contact opnemen met 
Anne-Marie Jongepier met eventuele 
vragen, via email:
annemarie.jongepier@savethechildren.nl 
of telefoon 070-3384448

Meer informatie
www.savethechildren.nl/testament 
of scan de QR code met de 
camera op uw telefoon. 

“ Als broodmager kind ging ik naar “ Als broodmager kind ging ik naar 
Zweden om aan te sterken”Zweden om aan te sterken”

www.savethechildren.nl/testament 
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A Seal Stellendam is dé plek waar zieke, 
verzwakte en verweesde zeehonden die 
aan de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust 
gevonden worden, worden verzorgd. In ons 
bezoekerscentrum kun je van heel dichtbij 
zien hoe ons team zeehonden verzorgt tot ze 
weer gezond zijn en terug mogen naar zee.

EDUCATIEF EN  INFORMATIEF
A Seal is prachtig gelegen aan het 
Haringvliet, pal naast de Haringvlietsluizen. 
Bezoekers leren bij ons uiteraard over 
de zeehonden en hun leefgebied, maar 
we hebben ook wisselende exposities 
met thema’s als milieu en ecologie. 
En wat dacht u van een bezoek aan het 
nabijgelegen vogelobservatorium Tij of 
aan natuurgebied de Kwade Hoek?

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
In onze kliniek verricht onze dierenarts 
operaties en voert röntgen- en echo-
onderzoek uit. Met onze kennis dragen 
we bij aan wetenschappelijk onderzoek.
  
STEUN ONS!
A Seal wordt gedragen door vrijwilligers 
en een klein team van vaste medewerkers. 
We bestaan van entreegelden, donaties 
en giften. Om ons te helpen kunt u 
bijvoorbeeld een zeehond adopteren. 
Die mag u dan een naam geven én vrijlaten! 
Of trakteer één van onze zeehonden op 
een emmertje lekkere vis! A Seal is een 
ANBI-stichting en alle donaties aan ons 
zijn voor bedrijven fiscaal gunstig. Kijk op 
www.aseal.nl voor de mogelijkheden.

NEUS-AAN-NEUS
met Nederlands GROOTSTE ROOFDIER
NEUS-AAN-NEUS

en een klein team van vaste medewerkers. 

GROOTSTE ROOFDIERGROOTSTE ROOFDIER

Die mag u dan een naam geven én vrijlaten! 

KOM JE OP BEZOEK?RESERVEER JE KAARTJESONLINE!
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Vindt u het belangrijk dat 

wetenschappelijk onderzoek 

wordt gedaan naar de 

bestrijding van ziektes? 

Of wilt u mensen, specifiek 

kinderen of dieren in nood 

helpen, armoede bestrijden of 

natuur en milieu beschermen? 

Waar uw hart ook naar uitgaat, 

er is altijd een goed doel 

te vinden dat dit ideaal met 

u deelt. 

U kunt een goed doel steunen als vrijwilliger of als donateur. Of door een goed doel op 

te nemen in uw testament zodat, ook als u er niet meer bent, wordt doorgewerkt aan een 

betere wereld. Als u besluit een goed doel op te nemen in uw testament kijk dan op 

www.goededoelen.nl. Daar vindt u alle informatie over CBF-Erkende goede doelen, 

zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. 

BIJDRAGEN AAN EEN BETERE WERELD? 
KIJK OP WWW.GOEDEDOELEN.NL



Veel mensen steunen goede doelen,  
u wellicht ook. Ontzettend waarde-
vol, want met uw steun geeft u uw 
menselijke waarden door. Wist u dat 
u – ook als u er niet meer bent – uw 
hulp van mens tot mens kunt laten 
voortleven? Dit kunt u doen door 
Humanitas op te nemen in uw testa-
ment. Van een legaat of erfstelling tot 
Humanitas benoemen als executeur. 
Met uw nalatenschap bieden we, 
namens u, hulp van mens tot mens.

Zoals Marjolein Beers deed; zij vond 
nalaten aan Humanitas heel logisch:

“Ik had een heel commerciële baan, 
een bedrijf dat gespecialiseerd is in 
koeling voor professionele doeleinden. 
Mooi werk, echt waar. Maar om nou 
alleen maar herinnerd te worden 
als iemand die haar hele leven lang 
koelkasten heeft verkocht, nou 
nee. Ik zat nog in het management 
toen ik bewust besloot een dag 
minder te gaan werken. Dat kon 
als directeur niet, dus ik deed een 
stapje terug – sindsdien doe ik het 
accountmanagement.

Toen hoorde ik dat ze bij Humanitas 
vrijwilligers zochten om ouders te 
vervoeren naar hun gedetineerde 
kinderen. Later ben ik de tieners 

ook zelf gaan bezoeken. Hoe meer 
ik leerde over hun achtergrond, hoe 
meer ik besefte wat een gelukskind ik 
zelf was. Daarna kwam ik in diverse 
bestuurlijke functies van Humanitas 
terecht, tot eind 2013.

Humanitas in mijn testament 
opnemen, vond ik eigenlijk heel 
logisch. Mijn man is overleden, we 
hebben geen kinderen. Dus naast mijn 
zus heb ik ruimte voor twee goede 
doelen waarvan één Humanitas is. Ik 
wil het werk van de vrijwilligers blijven 
steunen. Vanuit je eigen menszijn een 
ander mens een stukje op weg helpen 
zodat die het zelf weer kan. 

Meer informatie
Meer weten? Bezoek onze 
website: www.humanitas.nl/
steun-ons/nalatenschap. 
Voor advies of een persoonlijk 
gesprek kunt u bellen of mailen 
naar Victoria Rekatsinas.
v.rekatsinas@humanitas.nl
06-24604575

Laat uw hulp van mens tot Laat uw hulp van mens tot 
mens voortlevenmens voortleven

Humanitas is een landelijke 
vrijwilligersorganisatie. Onze 
vrijwilligers helpen al 75 jaar 
mensen op eigen kracht iets aan 
hun situatie te veranderen, gratis 
en met ruim tachtig afdelingen 
altijd in de buurt. Jaarlijks helpen 
onze ruim 19.000 vrijwilligers 
zo’n 74.000 mensen hun leven 
een positieve draai te geven. Ze 
geven bijvoorbeeld steun na het 
verlies van een dierbare of helpen 
de administratie weer op orde te 
krijgen. Maatjes die luisteren en 
meedenken!

KIJK OP WWW.GOEDEDOELEN.NL



Geef uw liefde voor kunst doorGeef uw liefde voor kunst door
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Het is dat tekstbordjes ontbreken, 
anders zou je bijna denken dat je 
een klein museum binnentreedt als 
je bij Kees en Ton binnenkomt. Het 
huis waar zij al 48 jaar wonen, is 
gevuld met hedendaagse kunst. Aan 
de wand hangen enkele schilderijen 
en werken op papier, waaronder 
kunst van Armando en grafiek van 
Marlene Dumas, maar verder worden 
de verschillende ruimtes vooral 
gedomineerd door grote en kleinere 
sculpturen en objecten van glas. Geen 
tafel, geen kast, geen hoek in de 
kamer, of er staan wel een of meer 
beelden of andere kunstvoorwerpen. 
Bert Frijns, Peter Bremers, Joost van 
den Toorn, Fons Bemelmans, Johan 
Tahon, wijst Kees aan. Hier wonen 
verzamelaars in hart in nieren, dat is 
wel duidelijk.

‘Het is een beetje uit de hand 
gelopen,’ zeggen ze zelf. Wat ooit 
begon als het huis verfraaien is 
uitgegroeid tot een passie voor 
verzamelen. Aanvankelijk kochten 
ze vooral brons, later ook keramiek, 
marmer en glas. Inmiddels staat 
er zoveel dat het bij elke nieuwe 
aankoop passen en meten is – van 
de schoonmaakster is inmiddels 
afscheid genomen omdat zij 
moeilijk kon manoeuvreren tussen 
al die kunstwerken. ‘Mijn broer zegt 
weleens: houd ermee op, maar ja, 
dat kan ik niet,’ zegt Kees. Ook af en 
toe iets verkopen is geen optie. ‘Als 
ik thuiskom van vakantie, ga ik altijd 
even aan de tafel zitten en dan kijk ik 
om me heen, naar alle mooie dingen 
die we samen hebben verzameld. 
Achter elk kunstwerk zit een verhaal. 
Daar staat een beeld dat we gekocht 
hebben met geld uit de erfenis van 
mijn stiefmoeder. Zo’n uitgave konden 
we ons zelf toen niet permitteren. Het 

ontroert me iedere keer weer als ik 
ernaar kijk. Die glazen torso aan de 
wand is het eerste glaskunstwerk dat 
we samen kochten. En in de hal staat 
een beeld van Jos van Vreeswijk, voor 
ons gemaakt toen we 25 jaar bij elkaar 
waren.’

Kees en Ton zijn cultuurliefhebbers 
in de breedste zin van het woord. Ze 
houden van muziek en theater, maar 
de beeldende kunsten hebben bij hen 
wel een heel speciale plek. Beelden 
aan Zee behoort tot hun favoriete 
musea, Singer Laren, het Stedelijk 
in Amsterdam, en natuurlijk het 
Kröller-Müller Museum, dat elk jaar 
wel twee keer wordt bezocht. Over 
de Vereniging Rembrandt hadden ze 
al veel gehoord en gelezen voordat 
ze hun sluimerende ideeën over lid 
worden omzetten in een lidmaatschap. 
Zij kunnen zich goed vinden in 
de doelstelling van de Vereniging 
Rembrandt, die kunstaankopen voor 
musea in heel Nederland steunt, en 
daarnaast bijdraagt aan restauraties 
en wetenschappelijk onderzoek voor 
musea.

Rond de tijd dat zij lid werden, waren 
Kees en Ton ook bezig met een 
heroriëntatie op hun nalatenschap. 
Gezien hun liefde voor kunst voelde 
het voor hen als een logische stap 
om de Vereniging Rembrandt in hun 
testament op te nemen. ‘We hebben 
geen kinderen, en weinig familie,’ 
zegt Ton. ‘Dat we voor een goed doel 
kozen komt voort uit dankbaarheid,’ 
vult Kees aan. We kunnen en mogen 
terugkijken op een goed leven. We 
zijn blij dat we Nederlander zijn en 
dat we ons in vrijheid hebben kunnen 
ontwikkelen tot wie we zijn geworden. 
In een land met een rijke geschiedenis 
en een brede cultuur. Beeldende kunst 
verrijkt het leven, is onze ervaring. 
En de kunst in onze gezamenlijke 
collecties moet doorgegeven en 
behouden worden.’

Kees en Ton bespraken hun 
voornemen met de Vereniging 
Rembrandt. Tijdens dat gesprek kwam 
de mogelijkheid van het instellen van 
een Fonds op Naam aan de orde. 
Daarmee kan op een heel persoonlijke 

manier worden bijgedragen, want de 
naam en doelstelling van zo’n fonds 
worden in overleg met de Vereniging 
Rembrandt door de erflaters zelf 
gekozen. Die gedachte sprak hen aan, 
en daarom hebben Kees en Ton laten 
vastleggen dat met hun nalatenschap 
een Fonds op Naam met hun beider 
namen zal worden ingesteld. Dit fonds 
zal worden gebruikt om musea te 
helpen met aankopen op het gebied 
van glas en beeldhouwkunst. Dat 
er geen erfbelasting verschuldigd is, 
zodat de nalatenschap geheel ten 
goede komt aan het gekozen doel, 
was voor hen een bijkomend voordeel. 
‘Het opnemen van de Vereniging 
Rembrandt in ons testament geeft ons 
het gevoel dat we iets terug kunnen 
geven aan Nederland en iets kunnen 
nalaten aan volgende generaties. Het 
voelt goed als je een bijdrage levert 
aan dat wat je na aan het hart ligt,’ 
zeggen Kees en Ton daarover. ‘Kunst 
heeft ons leven verrijkt. Door de 
Vereniging Rembrandt te betrekken 
in je nalatenschap, geef je anderen 
de gelegenheid dat ook te ervaren. 
In persoon eindeloos voortleven 
gaat niet, maar zelf een mogelijkheid 
scheppen en een kans benutten om 
door te geven wat jou geraakt en 
bekoord heeft, dat kan wel.’ 

  

Meer informatie
Met uw nalatenschap aan de 
Vereniging Rembrandt helpt u 
onze gezamenlijke kunstcollecties 
levendig en relevant te houden. 
Iedere bijdrage is welkom, groot of 
klein. Erfenissen en legaten aan de 
Vereniging Rembrandt zijn geheel 
vrijgesteld van erfbelasting. 
Voor meer informatie zie: 
www.verenigingrembrandt.nl 
of neem contact op met Leonie 
Pels Rijcken, bestuurssecretaris/
adjunct-directeur, telefonisch: 
070-4271720 of per e-mail: 
pelsrijcken@verenigingrembrandt.nl.

Het voelt goed als je een 

bijdrage levert aan dat wat 

je na aan het hart ligt 

Een testament is niet iets waarmee je je te vaak moet bezighouden, maar het 
is wel iets dat je tijdig moet regelen. En dan op zo’n manier dat het je rust en 
vrede geeft, vinden Kees van Leeuwen en Ton Terwel. Voor hen betekende dat 
een nalatenschap aan de Vereniging Rembrandt.



El Anatsui, In the World But Don’t Know the World, 2009. Stedelijk Museum, Amsterdam. Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Titus Fonds, haar Themafonds Naoorlogse en Hedendaagse kunst, haar Van Rijn Fonds en haar Coleminks Fonds), het 
Mondriaan Fonds, de BankGiro Loterij, Stiftung GegenwART en de collectie Sigg

Scan deze QR-code  
en ontvang het gratis 
boekje Van blijvende 
waarde

Wat wordt het favoriete kunstwerk van Maud? 
De klassiekers van toe komstige generaties zijn 
misschien  wel andere dan die van nu. Door 
Nederlandse musea te steunen bij aankopen, 
onderzoek en restauraties investeert de Vereniging 
Rembrandt  in de toekomst van onze gedeelde 
kunstcollecties. 
 
Wilt u ook uw liefde voor kunst doorgeven? 
Nalaten aan de Vereniging Rembrandt betekent 
schenken aan de kunstliefhebbers van de 
toekomst.

Overweegt u om na te laten  
aan de Vereniging Rembrandt? 
Neem dan contact op met 
Leonie Pels Rijcken via  
nalaten@verenigingrembrandt.nl
of per telefoon via (070) 427 17 20

      Geef uw 
kunstliefde 
         door



Museum Panorama Mesdag is een 
icoon in Den Haag, met het Panorama 
van Scheveningen als absoluut hoog-
tepunt. Het museum verwondert met 
het grootste schilderij van Nederland, 
inspireert via de indrukwekkende collec-
tie persoonlijke werken van het echtpaar 
Hendrik Willem Mesdag en Sientje 
Mesdag-van Houten en verrast met 
tentoonstellingen die heden en verleden 
verbinden. Museum Panorama Mesdag 
is oneindig boeiend voor iedereen. 

Het museum heeft een collectie 
van nationale importantie met een 
internationale uitstraling. Bij jong en 
oud bekend, wereldwijd beroemd, is 
Museum Panorama Mesdag ook van 
belang als historisch document; het is de 
‘Nachtwacht van Den Haag’.

Uniek Erfgoed 
Het museum kent een lange geschiede-
nis van privaat initiatief. Te beginnen bij 
enkele Belgische ondernemers, die tijdens 
de heersende panorama-rage in de 19e 
eeuw Hendrik Willem Mesdag de op-
dracht gaven tot het schilderen van een 
panorama schilderij. Mesdag kocht het 
Panorama vijf jaar na de opening en werd 
daarmee in 1886 de eerste museumdi-
recteur van het museum. Mesdag gaf de 
opdracht het unieke erfgoed tot in lengte 
van dagen te behouden en te delen met 
een zo groot mogelijk publiek. Dat is nog 
steeds de opdracht van dit particuliere 

museum zonder winstoogmerk, gerund 
door een enthousiast team, bijgestaan 
door een brede kring van vrijwilligers en 
vrienden. Het voortbestaan van Museum 
Panorama Mesdag wordt ondersteund 
door de Stichting Behoud Panorama 
Mesdag. Deze stichting is aangemerkt als 
culturele ANBI, waardoor schenkingen 
ter ondersteuning van het museum onder 
gunstig fiscale voorwaarden kunnen 
worden gedaan.

Steun Museum Panorama Mesdag
Om toekomstbestendig te kunnen 
blijven, maakt Museum Panorama 
Mesdag scherpe keuzes, maar niet zonder 
ambities. De komende jaren wordt met 
herstelbeleid gebouwd aan een solide 
toekomst:

Museum Panorama Mesdag beoogt een 
eigentijds, relevant, betekenisvol en 
gastvrij museum voor iedereen te zijn, 
met een sterke historische basis en een 
open laagdrempelige uitstraling dat 
herstelt naar een jaarlijks stabiel aantal 
van 150.000 bezoekers, met incidentele 
uitschieters naar boven.

In de geest van de meester
Om die doelstelling te kunnen bereiken 
blijft het museum, in de geest van de 
meester, inspireren met een verrassend 
aanbod en ondernemen met nieuwe 
bedrijfsmodellen en samenwerkingen. 
In de voetsporen van Mesdag, die naast 

kunstenaar en ondernemer ook mecenas 
was, richt het museum een Mesdag 
Mecenaat op met diverse geefkringen 
voor bedrijven en particulieren. Bedrijven
kunnen aansluiten als zakelijk netwerk, 
particulieren vormen zo rond Mesdag 
een filantropisch netwerk. Verder zet het 
museum actief in op aansluiting bij het 
bedrijfsleven in de vorm van nieuwe  
inhoudelijke partnerschappen om langs 
de lijnen van de inhoud zakelijk te inspi-
reren. Ook wordt voor het mecenaat een 
verbinding gezocht met particulieren via 
de mogelijkheid tot schenken en nalaten.

Museumdirecteur Minke Schat: 
Donaties en schenkingen, klein en groot 
zijn zeer welkom, deze maken het mede 
mogelijk het museum voor de toekomst 
te behouden.

Meer informatie 
over steun op maat is vrijblijvend 
verkrijgbaar via Marije Beckers of 
Minke Schat, steun@panorama-
mesdag of via 070 3106665.

panorama-mesdag.nl/steun-het-
museum of doneer direct via de 
QR code

Geef & BeleefGeef & Beleef

Museumdirecteur Minke Schat

Panorama van Mesdag

De Mesdag Zalen
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Toen er in de directe omgeving van Jos en Helma iemand overleed, realiseerden ze zich dat zij zelf de 
regie over hun nalatenschap wilden hebben. Zeker ook omdat zij zelf geen kinderen hebben… 

Lang hoefden ze niet te overleggen; direct was helder dat hun nalatenschap naar een MS-gerelateerd 
doel zou gaan, namelijk Stichting MS Research. Jos vertelt: “Het is ons helemaal duidelijk waar deze 
Stichting voor staat. Onderzoek is namelijk enorm belangrijk om uiteindelijk tot de oplossing voor MS 
te komen. Wij hebben zelf bewust geen keuze gemaakt voor een bepaald MS-onderzoek. De keuze 
laten wij met een gerust hart over aan Stichting MS Research. Wij hebben het absolute vertrouwen 
dat zij met de besteding van de gelden zeer verstandig omgaan. Uiteindelijk moeten de 
onderzoeksresultaten leiden tot de oplossing van deze ziekte.

Op de vraag of zij nog iets willen meegeven, antwoordt Jos: “Als je in de 
omstandigheid bent nu iets te regelen, doe het dan voordat het te 
laat is. Nu kun je het allemaal nog zelf bepalen. Doe je dat niet, 
dan zullen je uiteindelijke erfgenamen wellicht een ander 
bestedingsdoel van je nalatenschap kiezen. Kortom, regel je 
zaken, voordat het te laat is.”

Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor later

FO
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Wilt u zelf een concrete 
bestemming geven aan uw 

nalatenschap? Neem dan gerust 
contact met ons op via tel. 071-5600500.

Stichting MS Research
www.msresearch.nl

communicatie@msresearch.nl
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Doen wat je kanDoen wat je kan
“Toen onze dochter begin 30 was, 
kreeg ze de diagnose MS. Ze was 
econoom en eigenaar van een 
succesvol consultancy bedrijf, maar 
door de ziekte ging ze steeds verder 
achteruit. Helaas had ze de meest 
progressieve vorm en overleed 
uiteindelijk op slechts 44-jarige 
leeftijd. Hoe dat voelt is bijna niet 
te benoemen. Als dit je overkomt, 
wil je er alles aan doen om dit 
anderen te besparen. Gelukkig ben 
ik in de omstandigheid dat ik, ter 
nagedachtenis aan haar en haar 
moeder, om het jaar de ‘Gemmy & 
Mibeth Tichelaar Prijs’ kan uitreiken, 
in samenwerking met Stichting MS 
Research. Met deze persoonlijke beurs 
krijgt een jonge wetenschapper de 
mogelijkheid een jaar fundamenteel 
onderzoek naar de oorzaken van MS 
uit te voeren. Inmiddels zijn al drie 
jonge onderzoekers verblijd met een 
prijs. Zo kreeg dr. Inge Holtman uit 
Groningen deze als eerste uitgereikt, 
voor onderzoek naar de effecten van 
genetische variaties op de afweercellen 

van de hersenen. Gevolgd door 
dr. Karim Kreft uit Rotterdam, met 
onderzoek naar B-cellen in MS. 
Vermoed wordt dat deze cellen 
bijdragen aan het ontstaan van MS. 
Drs. Thecla van Wageningen uit 
Amsterdam, ontving als derde in de 
rij de prijs voor haar onderzoek naar 
cellen in witte en grijze hersenstof. In 
mijn ogen zijn donateurs essentieel 
voor het vinden van de oplossing 
van deze zenuwslopende ziekte. Als 
iedereen doet wat ‘ie kan, moet dit 
lukken.”

Over MS
MS is letterlijk en figuurlijk een 
zenuwslopende ziekte die jonge 
mensen treft in de bloei van hun leven. 
Het is de meest invaliderende ziekte bij 
jong volwassenen en is helaas (nog) 
niet te genezen. De ziekte van de 
hersenen en het ruggenmerg leidt tot 
klachten van diverse aard: zoals uitval 
van spieren, extreme vermoeidheid, 
verlies van zicht- en spraakvermogen, 
maar ook geheugen- en concentratie 

problemen. Zolang er onderzoek is, is 
er hoop. Draag bij aan een toekomst 
zónder MS. Onderzoek helpt MS de 
wereld uit.

Over Stichting MS Research
Stichting MS Research is dé organisatie 
die wetenschappelijk onderzoek naar 
multiple sclerose (MS) financiert en 
stimuleert. Ook geeft de Stichting 
objectieve informatie over (leven met) 
MS en bevordert zij goede zorg voor 
mensen met MS.  
  

Meer informatie
Stichting MS Research
www.msresearch.nl
communicatie@msresearch.nl



Ruim 100 jaar zet Hendrick de Keyser Monumenten zich in voor  
behoud van architectonisch en historisch waardevolle panden, die 
anders verloren zouden gaan. De collectie bevat ruim 430 panden, 
die altijd in bezit blijven en voor eeuwig veiliggesteld worden.  
Hendrick de Keyser Monumenten zorgt voor restauratie, goed  
onderhouden verduurzaming. Dit is specialistisch werk en kostbaar.

Door het opnemen van Hendrick de Keyser Monumenten in uw testament, 
kunt u via een legaat of erfstelling, bijdragen om bijzondere monumenten te 
redden en bewaren. Nu, én in de toekomst. U kunt ook ons werk steunen 
via een periodieke schenking. We vertellen u er graag meer over in een 
persoonlijk gesprek. Helpt u mee?

Geef historische
panden een toekomst!

hendrickdekeyser.nl

Hendrick de Keyser Monumenten
Lindy van Kats
Herengracht 172
1016 BP Amsterdam
06 - 108 174 53
l.vankats@hendrickdekeyser.nl



Erfgoedvereniging Bond Heemschut

zet zich met haar ruim 150 vrijwilligers 

en 5000 leden in voor het behoud en de 

bescherming van waardevolle gebouwen 

en landschappen. Het liefst vroegtijdig, 

als belangenbehartiger voor een gedegen 

erfgoedbeleid. Zowel bij overheden als 

particuliere eigenaren. En dat sinds 1911! 

Hoe werkt Heemschut? 
Onze vereniging heeft in iedere 

provincie een eigen commissie van 

vrijwilligers en ook een in Amsterdam. 

Daarnaast zijn er vier thematische

werkgroepen. De werkgroep

Monumentale Kunst, de werkgroep

Post 65, de werkgroep Sociale 

Woningbouw voor 1945 en de 

werkgroep Energie en Landschap. 

De vrijwilligers zetten zich vanuit

die commissies en werkgroepen met 

passie en deskundigheid in voor het 

behoud van bijzondere gebouwen

en plekken waarvan de schoonheid

dreigt te worden aangetast. Heemschut 

helpt en ondersteunt lokale organisaties, 

want alleen samen staan we sterker en 

kunnen we ons erfgoed behouden.

Wilt u Heemschut verder helpen? 
Denkt u dan eens aan opname van 

Heemschut in uw testament. Met

een fonds op naam bepaalt u in welke 

gebieden of rond welke gebouwen wij

actie zouden kunnen ondernemen.

Of wilt u ons helpen om waardevolle 

architectuurgebonden kunstwerken

die anders vernietigd worden een 

nieuwe plek te geven? Erfgoedbehoud

is op vele manieren te ondersteunen!

U kent ze wel, die activisten die altijd maar weer ten strijde trekken en de 

straat op gaan. Erfgoedbeschermers doen dat zelden. Immers bij een protest 

is het meestal te laat en staat de sloper al klaar om zijn werk te verrichten. 

Erfgoedvereniging Bond Heemschut
Nieuwezijds Kolk 28  •  1012 PV Amsterdam
020-622 52 92   •  info@heemschut.nl

AALLSS  WWEE  DDEE
SSTTRRAAAATT  OOPP  MMOOEETTEENN,,
IISS  HHEETT  TTEE  LLAAAATT......

Meer informatie?
Kijk op www.heemschut.nl

of bel voor een gesprek.
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Biodiversiteit in Friesland, het Biodiversiteit in Friesland, het 
unieke landschap verliest aan levenunieke landschap verliest aan leven
Friesland heeft een gevarieerde natuur en een prachtig 
cultuurlandschap, van werelds grootste intertijdegebied de 
Waddenzee tot de meren en bossen, maar net als overal 
in Nederland staat de biodiversiteit er onder druk, door 
verzilting, toenemende droogte, stikstof en pesticiden. 
Gelukkig zijn de Friezen bijzonder verknocht aan hun 
landschap. Dat biedt een breed draagvlak onder bevolking 
voor de maatregelen die noodzakelijk zullen zijn om het tij 
te keren en het verdwijnen van honderden soorten dieren en 
planten te voorkomen. En als het aan de vertegenwoordigers 
van de organisaties voor natuur- en landschapsbescherming 
ligt, legt Friesland de lat daarbij liever hoger dan lager. 
Tekst: Jeroen Kuypers 

Nog steeds wordt het nieuws over de natuur in Friesland 
vooral gedomineerd door berichten over vervuiling door de 
olie- en gaswinning en een teruglopende vis- en vogelstand 
in de Waddenzee. Tegenwoordig is er ook positief nieuws 
te melden, zoals het opduiken van de zeearend en met 
onze grootste friese predator ‘de grijze zeehond’ gaat 
het beter. “We zijn natuurlijk blij met de terugkeer van 
zulke grote predatoren, maar zo’n succes neemt niet 
weg dat het over het algemeen slecht gesteld is met de 
biodiversiteit in Friesland,” zegt Wiebe Bouma, directeur 
van Landschapsbeheer Friesland. “Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de insecten, waarvan er veel minder zijn dan vroeger. 
Als gevolg daarvan zijn er ook kleinere aantallen van de 
vogels die zich met insecten voeden. Het aantal zwaluwen 
is sinds de jaren vijftig zelfs met een schrikbarende 98% 
achteruitgegaan.” 

Henk de Jong: “Naast officiële 
natuurgebieden hebben we ook veel 
agrarische natuur. In feite is alles 
cultuurlandschap maar in Friesland is 
dat wel uniek en van een hoge kwaliteit.”

Menselijk ingrijpen
Henk de Jong, projectleider van de stichting Agrarisch 
Natuurfonds Fryslân, hoopt daarom dat de huidige 
stikstofcrisis kansen biedt voor een daadkrachtiger 
natuurbehoud. “Al de Friese natuur is een gevolg van 
menselijk ingrijpen. De bossen zijn aangelegd en de meren 
zijn het resultaat van veenafgraving. Zelfs de Waddenzee is 
door de mens in een keurslijf geduwd. Maar naast officiële 
natuurgebieden hebben we ook veel agrarische natuur. In 



WWW.DONERENAANGOEDEDOELEN.NL - 77 - 

feite is alles cultuurlandschap maar in Friesland is dat wel 
uniek en van een hoge kwaliteit. De Friezen zelf zijn er 
ook – terecht – buitengewoon trots op. Je inzetten voor het 
Friese cultuurlandschap is dus onlosmakelijk verbonden met 
het behoud van de Friese cultuur en taal. Niet voor niets 
hebben wij ruim 3500 vogelwachters. Dat is een voordeel 
dat wij hebben boven andere provincies.”

Timo ter Voort: “We moeten meer lokale 
bewustwordingscampagnes opzetten 
en op die manier een breder draagvlak 
onder de bevolking creëren voor de 

noodzakelijke ommezwaai.” 

Mierenlokdozen
Timo ter Voort voegt daar aan toe dat de biodiversiteit 
in zijn algemeenheid misschien achteruit gaat, maar dat 
er wel degelijk lokale verbeteringen te melden zijn. Deze 
ondernemer die zich sterk inzet voor de verduurzaming 
van de landbouw woont aan de rand van het Leeuwarder 
bos. “Daar zag ik het voorbije voorjaar tal van vogels, van 
wielewalen en ijsvogels tot bosuilen, en dat in een gebied 
dat je eigenlijk als stedelijk kunt beschouwen. We hebben 
in Leeuwarden ook een actie gehouden om de bevolking 
attent te maken op het gevaar van mierenlokdozen. In 
huis richten die geen schade aan maar veel mensen zetten 
ze nietsvermoedend ook aan de vier randen van hun 
terras. Regen spoelt de schadelijke stoffen weg en doet ze 
uiteindelijk in de Waddenzee belanden. Stedelingen weten 
dat niet. Ze beseffen onvoldoende de verbondenheid 
tussen stad en platteland, maar, ze reageren wel positief 
als ze daar op gewezen worden. Ik denk dat we veel meer 
van dergelijke lokale bewustwordingscampagnes moeten 
opzetten en dat het belangrijk is dat we op die manier 
een breder draagvlak onder de bevolking creëren voor de 
noodzakelijke ommezwaai.” 

Henk de Vries: “Wat je niet ziet, wordt 
niet gewaardeerd, en dat geldt des te 
meer insecten. Nochtans kunnen we 
tegenwoordig ook afgaand op onze eigen 
observatie, zien dat er op het vlak van dat 

kleinste leven iets mis gaat.”

Observaties
Want dat het anders de verkeerde kant uit gaat met de 
natuur, daaraan twijfelt geen enkele deelnemer van dit 
rondetafelgesprek. En een deel van die afkalving vindt ook 
nog onzichtbaar plaats, zegt Henk de Vries van It Fryske 
Gea, een landschap beherende organisatie “Wat je niet 
ziet, wordt niet gewaardeerd, en dat geldt des te meer 
insecten. Nochtans kunnen we tegenwoordig ook op een 
niet-wetenschappelijke manier, dus zuiver afgaand op onze 
eigen observatie, zien dat er op het vlak van dat kleinste 
leven iets mis gaat. Het voorjaar van 2022 was erg droog 
en de zomer erg warm, dus er hadden veel zweefvliegen 
moeten zijn. Toch waren er erg weinig. Die observaties 
doen er toe voor de bewustwording. Discussies over wat 
we moeten doen zijn belangrijk en kunnen lang en breed 
zijn, maar uiteindelijk moeten we hierin toch de zogeheten 
‘gewone man’ meekrijgen. De problematiek moet dus echt 

in brede lagen van de bevolking landen, zodat de doorsnee 
burger gaat beseffen dat hij of zij het comfort van de korte 
termijn een beetje opzij moet zetten om de gezondheid en 
het welzijn van ons allemaal op lange termijn te kunnen 
garanderen.” 



Opvetten
Aan sommige bedreigingen van de biodiversiteit kunnen 
we als consument of bedrijf wel nu iets doen, andere 
lijken buiten ons bereik te zijn. Maar zelfs bepaalde 
successen, zoals de terugkeer van de wolf, kunnen we 
niet volledig op ons conto zetten. In Polen en Duitsland 
hebben de opeenvolgende regeringen voor zulke gunstige 
levensomstandigheden gezorgd, dat het ‘overschot’ van 
de dieren naar onze streken emigreert om een eigen 
plek te vinden. De klimaatopwarming zorgt nog niet 
voor een grote stijging van de zeespiegel maar wel voor 
langere periodes van droogte en hitte, onregelmatige 
neerslagpatronen en meer stormen in het Waddengebied.  
Dit zorgt weer voor het langer droogvallen van platen 
waardoor er grootschalige kokkelsterfte optreedt en voor 
een onregelmatige toevoer van zoetwater waar zowel 
mens, landbouw en natuur van afhankelijk is. “Miljoenen 
vogels maken gebruik van het Waddengebied om te 
broeden en zich op te vetten, maar als er geen voedsel 
te vinden is, komt er van dat opvetten niets terecht,” 
zegt Bart Beijloos,  senior projectmedewerker bij de 
Waddenzeevereniging. “Een ander probleem is verzilting 
van de grond door het opdringende zoute zeewater. Hierbij 
zie je goed dat problemen elkaar versterken. Het overdadig 
gebruik van kunstmest is niet bevorderlijk voor de kwaliteit 
van de bodem, dat van pesticiden niet voor de insecten en 
het bodemleven. Een levenloze bodem is bovendien veel 
minder bestand tegen verzilting dan een gezonde, dus dat 
is een argument temeer voor biologische landbouw, want 
meer organische stoffen in de bodem – zoals organische 
mest – zorgen voor meer zoetwater opslag in de bodem 
wat zorgt voor minder verzilting. Zo versterken dus ook de 
oplossingen elkaar.” 

Wiebe Bouma: “Supermarkten zetten in op 
kiloknallers, studenten leren nog steeds 
dat biologische landbouw niet rendabel is. 
We moeten ons dus op meerdere fronten 
inzetten om tot een verandering van 
inzichten en gedrag te komen.” 

Verdwenen coöperaties
De opschaling en industrialisering van de landbouw is 
volgens Wiebe Bouma niet los te zien van een fenomeen als 
de opkomst van de supermarkt. “Vroeger kende Friesland 
honderden coöperaties die een deel van hun producten 
ook aan Friese winkels verkochten. Tegenwoordig koopt 
niemand nog bij een zelfstandige detaillist en gaat iedereen 
naar een supermarkt. Geen van die ketens zet zich in 
voor gezonde kwaliteitsvoeding. Integendeel, het draait 
overal om kiloknallers. Dat maakt een transformatie naar 
biologische landbouw niet makkelijker. Bovendien is ons 
opgevallen dat er in de landbouwopleidingen nog altijd 
veel te weinig aandacht wordt besteed aan biologische 
methoden. De studenten krijgen zelfs nog steeds geleerd 
dat biologisch boeren niet rendabel is, wat allang niet 
meer klopt. We moeten ons dus op meerdere fronten 
inzetten om tot een verandering van inzichten en gedrag te 
komen.” 

Zonering
De stikstof slaat in veel te grote hoeveelheden neer in 
de natura 2000 gebieden, waarvan er ook in Friesland 
zijn. Misschien een goede reden aan de rand daarvan 
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nog slechts biologische landbouwbedrijven toe te laten 
en de industriële in andere gebieden te concentreren, 
oppert Wiebe Bouma. Daarmee is het thema ‘zonering’ 
ter tafel gekomen, een idee waar ook Bart Beijloos van 
de Waddenvereniging voor te vinden is: om de natuur- 
en de biodiversiteit in de Waddenzee een kans te geven 
om te herstellen zal er minimaal 30% tot 50% van het 
gebied strikt beschermd moeten worden. Dit betekend 
geen economische activiteiten in deze zones. In de overige 
zones stem je je economische activiteiten af op wat dit 
unieke natuurgebied de Waddenzee kan dragen zodat 
ook volgende generaties hier van kunnen genieten. Henk 
de Jong is optimistisch over de kans daartoe: “In mijn 
optiek staat de Friese boerenstand helemaal niet vijandig 
tegenover natuurbeschermingsmaatregelen. Zo’n 700 zijn 
er al gewonnen voor een duurzamere landbouw. De enigen 
die zich er tegen verzetten zijn die agrariërs die heel fors 
hebben geïnvesteerd in schaalvergroting. Die hebben hier 
begrijpelijkerwijs soms nog moeite mee. De stikstofcrisis 
is niet enkel een stikstofdrama. Er kan ook veel goeds 
voortkomen uit deze discussie, zeker in Friesland, waar de 
grondhouding positief is.”

Klomppaden
Landbouwers en energiebedrijven zijn niet de enigen die 
met hun vervuilende activiteiten de biodiversiteit bedreigen, 
ook de nietsvermoedende toerist of recreant die van de 
natuur komt genieten, draagt bij aan de afname van de 
rijkdom aan flora en fauna. Ze doen dat niet als individu 
maar wel als massa. “Vooral tijdens de coronatijd hebben 
we de impact van het natuurtoerisme gevoeld,” zegt Henk 
de Vries van It Fryske Gea. “Men kon toen niet naar het 
buitenland reizen en dus werd er massaal gewandeld in 
eigen land, zelfs zó massaal dat sommige van de paden 
volledig platgetrapt waren. Daar groeide helemaal niets 
meer, dus we hoefden er dat jaar ook niet meer te maaien.” 
Bart Beijloos voegt daar aan toe, er is al een prachtig 
initiatief: de klomppaden. Prachtige wandelroutes door 
agrarische gebied waardoor de toeristische druk op andere 
gebieden wordt verminderd. Zeker met een omslag naar 
minder intensieve landbouw kan dit wandelnetwerk 
worden uitgebouwd: de zogeheten ‘klomppaden’, speciale 
wandelroutes door het agrarisch gebied. Maar ook de 
wetgever is zich veel te weinig bewust van de impact 
van grote drommen mensen in de natuur. Als je nagaat 
dat je voor een bijeenkomst in een Natura 2000 gebied 
van minder dan 1500 mensen niet in alle gevallen een 
vergunning hoeft aan te vragen, dan is er op dat vlak 
toch iets mis. Tegelijk moet het mogelijk blijven om van 
de natuur te blijven genieten. Als we daar de juiste balans 
in zoeken zorgen we ervoor dat de volgende generaties 
ook verwonderd en geroerd worden door de pracht en 
dynamiek van de natuur.” 

Bart Beijloos: “Tegelijk moet het mogelijk 
blijven om van de natuur te blijven 

genieten. Als we daar de juiste balans in 
zoeken zorgen we ervoor dat de volgende 
generaties ook verwonderd en geroerd 
worden door de pracht en dynamiek van 

de natuur.”

Landelijk Deltaplan
Nederland bungelt onderaan in allerlei Europese lijstjes 

als het gaat om de bescherming van de natuur (is ook 
door minister van der Wal al zo genoemd). Volgens alle 
deelnemers hebben we veel kwesties politiek veel te lang 
voor ons uit geduwd, met als gevolg dat we nu met een 
acute stikstofcrisis worden geconfronteerd we de natuur 
niet afdoende beschermen en de gevolgen van vervuiling, 
verdroging en verzilting toenemen. “We zijn niet voor 
niets aangesloten bij een landelijk deltaplan biodiversiteit,” 
vindt Timo ter Voort. “Friesland kan ook doen met een 
ambitieniveau dat hoger ligt dan het landelijke. Ik denk dat 
wij hier het draagvlak en de wil hebben om verder te gaan 
dan andere provincies, maar ook als na vijf jaar blijkt dat 
we niet alle doelstellingen halen, lijkt het me toch beter de 
lat eerder te hoog dan te laag te leggen.” Bart Beijloos valt 
hem daarin bij. “De grootste weerstand tegen ingrijpende 
verandering ervaar ik tegenwoordig niet bij bedrijven 
of de lokale politiek maar bij ministeries. Gemeenten, 
waterschappen enzovoorts kunnen we wel meenemen in 
veranderingstrajecten. Maar doen we niets, dan krijgen 
we de komende jaren vanzelf allerlei nieuwe wetgeving uit 
Brussel op dit vlak over ons heen. Dan zullen we hoe dan 
ook in beweging moeten komen. Het zou mooi zijn als we 
de stap maken als Nederland om daadwerkelijk goed voor 
onze natuur te zorgen, onze verantwoordelijkheid te nemen 
en de durf te tonen om te handelen in plaats van uit te 
stellen.” 

Het Friese landschap kenmerkt zich door een uniek 
samengaan van de hand van de mens en die van de natuur. 
Wat in duizenden jaren is ontstaan, wordt nu al decennia 
bedreigd door diezelfde menselijke hand maar dan een die 
zich overspeelt. Net zo uniek als het landschap zelf is de 
verknochtheid van de Friezen hieraan. De provincie telt 
voldoende organisaties die zich, ieder op hun vlak, inzetten 
voor het behoud en het herstel van de biodiversiteit die dit 
landschap van leven vervult. Om die in staat te stellen hun 
werk optimaal te laten doen is het echter wel nodig dat 
iedere Fries (of iedereen die zich verbonden voelt met deze 
provincie) die inspanningen steunt. Elke donatie, hoe klein 
ook, helpt het Friese natuurleven, van opvallend groot tot 
onzichtbaar klein.     



Stichting Landschapsbeheer Friesland (LBF) is in 1983 opgericht en is een non-profit organisatie 
op het gebied van natuur- en landschapsbeheer van Friesland. LBF werkt aan het behoud en 

verbeteren van de kwaliteit van het Friese landschap. Samen met boeren, inwoners, overheden
en natuurorganisaties werken we aan projecten in het Friese cultuurlandschap. 

We doen dat door projectontwikkeling, beleidsondersteuning, deelname in gebiedscommissies,
de ondersteuning van vrijwilligers en burgerinitiatieven en het opstellen en uitvoeren van 

landschapsvisies en onderhoudsplannen.

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van het Friese cultuurlandschap, erfgoed 
en biodiversiteit in Friesland? Dit kun je doen door ons te steunen.

 Jouw donatie helpt ons dit werk te blijven doen en nieuwe projecten in gang zetten. 
Kijk op www.landschapsbeheerfriesland.nl voor meer informatie.



Wat we in het verleden hebben bereikt 
en in de toekomst willen bereiken, is 
niet mogelijk zonder de steun van al 
die mensen die de Wadden in hun hart 
hebben gesloten. De betrokkenheid 
en giften van wadliefhebbers zoals u 
maken het verschil. Allemaal willen 
we dat de bijzondere natuur van de 
Wadden behouden blijft. Ook voor 
volgende generaties. Om daaraan bij 
te dragen, kunt u de Waddenvereni-
ging opnemen in uw testament. 

Waarom uw nalatenschap zo 
belangrijk is 
Natuurbescherming vergt een lange 
adem. Om wezenlijk dingen te ver-
anderen moeten wij keer op keer de 
zorgen voor de Wadden agenderen, 
lobbyen om regels en wetten te wijzi-
gen, publiek mobiliseren, actievoeren 
of juist in overleg samen aan herstel 
van de natuur werken. Wij kunnen ons 
werk het beste doen als we onafhan-
kelijk zijn; dus zonder subsidies van 
overheden. Dat geeft ons de ruimte 
om écht te kijken naar wat het beste is 
voor de Waddenzee, zonder achterlig-
gende belangen. Dat lukt ons dankzij 
de bijdrage van vele leden en dona-
teurs, maar zeker ook door de nalaten-
schappen die wij jaarlijks ontvangen.

Waar besteden wij uw nalatenschap 
aan? 
Alles wat de Waddenvereniging doet, 
doen we voor het waddengebied. 
Ons werkterrein gaat van ecologie 

tot economie en van biologie tot 
toerisme. De Waddenvereniging werkt 
aan een robuuste Waddenzee waar 
de natuurlijke processen leidend zijn, 
de natuur tegen een stootje kan en 
waar ruimte is voor natuurbeleving en 
gepast menselijk medegebruik. 

Negatieve effecten van menselijke ac-
tiviteiten moeten minimaliseren, zodat 
het waddensysteem zich natuurlijk 
kan ontwikkelen. Binnendijks krijgt 
de Waddenzee meer ruimte, oude 
zee-armen worden weer geopend en 
ingrepen ten behoeve van kustverde-
diging zijn zo veel mogelijk gebaseerd 
op natuurlijke processen. Om dit te 
realiseren werken wij aan speerpunten 
als het verbeteren van de kwaliteit 
van de (onderwater)natuur en het 
landschap. We streven naar een ge-
zond watersysteem, een evenwichtig 
voedselweb, herstel van de visstand, 
passeerbare verbindingen tussen zoet 
en zout en duurzame visserij. We 
komen in het geweer tegen bedreigin-
gen die voortvloeien uit het menselijk 
medegebruik van de Waddenzee. We 
blijven ons verzetten tegen gas- en 
zoutwinning. We streven naar een ver-
bod op nieuwe gaswinningsactiviteiten 
en stopzetting van de zoutwinning. 

Liefde voor de Wadden
De Waddenvereniging wil de liefde 
voor het wad als werelderfgoed be-
vorderen. Dit doen we door de unieke 
waarden van het gebied als werelderf-

goed actief uit te dragen door bij-
voorbeeld voorlichting en excursies te 
geven. We vragen aandacht voor onze 
zorgen over het gebied en verwerven 
zo maatschappelijk draagvlak voor 
noodzakelijke beschermingsmaatre-
gelen. 

Een specifieke bestemming voor uw 
nalatenschap
Veel mensen kiezen ervoor om hun 
nalatenschap zonder specifieke be-
stemming aan de Waddenvereniging 
te schenken. U kunt er uiteraard ook 
voor kiezen om een bepaald thema 
aan te wijzen waar wij uw nalaten-
schap aan moeten besteden. Neem 
hierover altijd contact met ons op, 
zodat wij de mogelijkheden met u 
kunnen bespreken.

Meer informatie
Waddenvereniging
Noorderhaven 60, Harlingen
0517 – 493 693 
info@waddenvereniging.nl

www.waddenvereniging.nl/
nalaten

Nalaten aan de WaddenNalaten aan de Wadden

Foto: Henk Postma
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Een Fries landschap 
zonder weidevogels.... 

Dat is toch niet wat we willen nalaten?

ANDERE WEIDEVOGELPARELS WACHTEN OOK OP ACTIE 
Maar met de overname van Gruttoland is de klus nog lang niet geklaard. Er liggen nog tal van Friese weidevogel- 
parels te wachten op belangstelling van ANF. In sommige gevallen door overname, maar ook andere beheervormen 
zijn denkbaar. Als de weidevogels er maar baat bij hebben of krijgen. 

Wilt u kennismaken met de mensen van ANF en de mogelijkheden van schenken of nalaten aan onze stichting 
bespreken? Neem gerust contact op. We ontvangen u graag in Gruttoland in Wommels of komen bij u thuis. 

U herinnert zich vast nog wel hoe het agrarische landschap er vroeger uitzag. In het 
voorjaar groeide en bloeide er van alles. En maakten weidevogels in het voorjaar een 
orkest van geluid. Helaas is dat nu op veel plaatsen in Nederland - en ook in Friesland, 
de belangrijkste weidevogelprovincie van ons land - slechts een warme herinnering. 

Wilt u concreet iets doen voor latere generaties door een bedrag bij leven te schenken of na uw overlijden 
na te laten voor de weidevogels? Overweeg dan het werk van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) 
te steunen. Zij werkt samen met boeren die oog en liefde hebben voor het Friese landschap met daarin 
centraal de weidevogels. En gelukkig zijn deze boeren er nog. Bijvoorbeeld Murk Nijdam uit Wommels. 
Het levenswerk onder de naam ‘Gruttoland’ van deze boer is inmiddels eigendom geworden van stichting 
Agrarisch Natuurfonds Fryslân.

Wat doet ANF?



Sinds 1957 
werkt Stichting 
Nationale 
Boomfeestdag 
aan een 
groene, 
gezonde 
wereld voor 
alle kinderen. 
Ieder jaar 
organiseert de 
stichting het 

grote landelijke bomenfeest, waarbij ruim 
100.000 kinderen in de basisschoolleeftijd 
op honderden plekken in Nederland 
bomen planten. Dat doen ze bijvoorbeeld 
in natuurgebieden, waar organisaties 
zoals Staatsbosbeheer nieuwe bossen 
willen laten groeien om de opwarming 
van de aarde tegen te gaan. Ook planten 
de kinderen vaak bomen in hun eigen 
woonwijk of op het plein van hun 
eigen school. Die bomen geven direct 
speelgelegenheid, een mooi, rustgevend 
uitzicht en schaduw op warme dagen. 
Zo ervaren de kinderen van heel dichtbij 
dat ze zelf een positieve invloed op 
hun dagelijkse leefomgeving kunnen 
uitoefenen.

Een onvergetelijke ervaring
Directeur Stichting Nationale 
Boomfeestdag, Marleen van den Ham: 
‘Het planten van de bomen tijdens de 
Boomfeestdagen is voor de kinderen 
een belevenis die ze nooit meer zullen 
vergeten. Lekker met een grote schep een 
gat graven in de grond, zorgvuldig het 
boompje rechtop er in zetten, wormen 

bij de wortels leggen, het gat voorzichtig 
weer dichtmaken en het boompje water 
geven. En dan in spanning afwachten hoe 
snel het zal gaan groeien...’ 

Inmiddels zijn meerdere generaties 
opgegroeid met de Boomfeestdag en 
kunnen vaders en moeders en opa’s 
en oma’s met veel plezier aan de 
huidige kinderen vertellen hoe ‘hun’ 
Boomfeestdag was. ‘Misschien hebben 
ze nog wel het vaantje of het liniaaltje 
dat ze vroeger zelf hebben gekregen als 
herinnering aan het bomenfeest?’

Leren over een duurzame toekomst
Scholen die meedoen aan de Nationale 
Boomfeestdag worden aangemoedigd 
om de kinderen niet alleen op die 
ene dag, maar gedurende de gehele 
schoolperiode les te geven over bomen, 
bossen en de vele functies die deze 
hebben voor planten, dieren en mensen. 
Hiervoor kunnen de leerkrachten gebruik 
maken van de educatieve Bomenmap 
die de stichting heeft ontwikkeld. ‘De 
Bomenmap is een prachtig vormgegeven 
multomap vol met kant-en-klare lessen, 
interessante weetjes, leuke doe-
opdrachten voor binnen en buiten en een 
digitale module vol met filmpjes en ander 
interessant beeldmateriaal.’

Geboortebossen
Sinds tien jaar plant Stichting Nationale 
Boomfeestdag ook bossen speciaal 
voor baby’s. Marleen van den Ham is 
enthousiast: ‘Ouders en grootouders die 
een nieuw wereldwondertje mochten 

verwelkomen, kunnen via de website 
van de Boomfeestdag een boom kopen 
voor hun oogappeltje. Tijdens een 
gezellige plantdag mogen zij die dan 
zelf, samen met broertjes en zusjes 
uiteraard, komen planten in één van de 
Geboortebossen van de Boomfeestdag. 
Een Geboorteboom is een cadeau voor 
het leven!’

Meehelpen
Tijdens de Boomfeestdagen in de 
afgelopen 65 jaren en tijdens de 
plantdagen van de Geboortebossen 
zijn al meer dan 11 miljoen bomen 
geplant en hebben al miljoenen kinderen 
geluisterd naar het mooie verhaal van 
bomen en bossen. Met uw steun kan de 
Boomfeestdag (ANBI-erkend) zich blijven 
inzetten voor natuureducatie aan kinderen 
en het groener maken van ons land. 

Meer informatie
www.boomfeestdag.nl/nalatenschap  
of maak een afspraak voor een 
persoonlijke kennismaking door te 
bellen met 013-7074850.
www.geboortebos.nl.

‘Onze droom: ieder ‘Onze droom: ieder 
kind een boom!’kind een boom!’

Marleen van den Ham:



In Jezus’ tijd op aarde was Zijn laatste wens: 

“Maakt alle volken tot mijn discipelen”.

help mee

Interserveprofessionals werken via hun beroep onder mensen in en uit Azië 
en de Arabische wereld om deze opdracht uit te voeren. Al meer dan 50 jaar! 
Wilt u dit steunen met úw laatste wens?

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@interserve.nl. Liever meteen 
een persoonlijk gesprek? Bel dan onze directeur Jop Engelage (06 15 66 83 92). 

Stichting Interserve Nederland | Hoofdstraat 55 | 
3971 KB Driebergen | KVK nummer: 41126735

Wilt u ook na uw leven van betekenis zijn voor de natuur in Fryslân ? Door It Fryske Gea  
als begunstigde in uw testament op te nemen, beschermt u de Friese natuur voor later.

Leven is ook doorgeven

Over de mogelijkheden adviseren wij u graag persoonlijk. Ook is er een gratis brochure 

over nalaten beschikbaar. Voor contact met ons secretariaat bel 0512 – 381448.



Het wordt niet snel met Nederland geassocieerd, eerder met Afrika, maar helaas is het nodig dat er grote 
katten zoals leeuwen en tijgers in Nederland opgevangen worden. Stichting Leeuw is zo’n opvang.

Zodra nieuwe dieren in het opvangcentrum aankomen, wordt er alles aan gedaan om ze op hun gemak te stellen. 
Ze krijgen de tijd om te wennen aan hun nieuwe thuis. Het opvangcentrum van Stichting Leeuw bestaat uit een 
grote centrale hal met daaromheen de binnen- en buitenverblijven. Stichting Leeuw streeft het doel na om,  
waar mogelijk, de opgevangen dieren terug te plaatsen in hun natuurlijke leefomgeving. 

Hier worden alle soorten grote katten, die hulp nodig hebben, 
opgevangen. Het gaat bijvoorbeeld om oud circustijgers, in beslag 
genomen Perzische panters of een verwaarloosde leeuw die bij 
een particulier in de achtertuin heeft geleefd. In Nederland is dit 
al jaren verboden, maar ook in Nederland is in 2018 een klein 
welpje gevonden in een weiland. In het oosten van Europa en 
Midden-Oosten komt particulier bezit helaas nog vaak voor. 
Onlangs zijn er ook dieren uit de Oekraïne gered.

Omar Slowakije 2015

Een leeuw in Nederland? Jazeker!

Omar The Lions Foundation Zuid-Afrika

Gunt u meer dieren zo’n 
droomleven?

info@stichtingleeuw.nl | www.stichtingleeuw.nl

Aangezien alle dieren die bij de stichting verblijven in gevangenschap zijn 
gehouden, kunnen ze niet overleven in het wild. Ze kennen bijvoorbeeld 
geen natuurlijke vijanden en hebben nooit zelf voor voedsel gezorgd.  
Wel is het mogelijk om de dieren terug te plaatsen in een omheind gebied 
in hun natuurlijke habitat, waar ze goed in de gaten worden gehouden. 
Afgelopen jaren zijn er al meerdere dieren naar Zuid-Afrika verhuisd.



Van Gogh bekijken en vooral Van Gogh bekijken en vooral 
beleven. Een hele provincie als beleven. Een hele provincie als 
museummuseum
Wie de moeite neemt álle plekken te bezoeken, legt niet 
minder dan 455 kilometer af, maar met elke kilometer 
groeit de beleving in intensiteit. De locaties waar Vincent 
van Gogh heeft geleefd en gewerkt zijn te bezichtigen. 
Veel panden en landschappen die Vincent heeft vastgelegd 
zijn anno 2022 nog herkenbaar en ze maken stuk voor 
stuk deel uit van het provinciewijde netwerk ‘Van Gogh 
in Brabant’. Een unieke samenwerking voor een uniek 
getalenteerd kunstenaar, maar ook een samenwerking 
die voor het behoud en de ontwikkeling van Van Gogh’s 
erfgoed altijd behoefte houdt aan financiering. 
Tekst: Jeroen Kuypers

In diverse gerenommeerde musea, zoals het Thyssen 
Bornemisza in Madrid, hangen kunstwerken van Vincent 
van Gogh, maar de grootste collectie bevindt zich in het aan 
hem gewijde en naar hem genoemde museum Amsterdam. 
Ook buiten de schilderijen zelf is er veel van Van Gogh 
behouden gebleven in ons land. , De pastorie in Nuenen 
waar Vincent weer bij zijn ouders ging wonen en waar 
hij een kwart van zijn oeuvre maakte, maar ook de kerk 
in Etten-Leur waar hij ervoor koos als fulltime kunstenaar 
door het leven te gaan. De kerk kan worden bezocht, de 
plekken waardoor Van Gogh zich liet inspireren kunnen via 
een wandeling worden bekeken. Het stadje telt niet minder 
dan zes officiële Van Gogh monumenten. Of je nu naar Van 
Gogh Village Nuenen met haar 26 Van Gogh Monumenten 
of Helmond of Eindhoven gaat, overal zijn er oorden waar 
je je als bezoeker even terug waant in de tijd. Dat gevoel 

wordt bevorderd door de inrichting van de te bezoeken 
musea maar ook door de omgeving zelf. Dat laatste is 
misschien nog wel het meest bijzondere van dit zich bijna 
over de hele provincie uitstrekkende museum. 

Geen massa’s 
“In Zundert kun je het grafje bezoeken van Vincents 
jongere broer en naamgenoot en je zult er even helemaal 
alleen staan, alsof je de eerste bent die er komt,” zegt 
Frank van den Eijnden, directeur van de Van Gogh Sites 
Foundation. “Je kunt een wandeling maken door het dorp, 
begeleid door een audioverhaal, de tuin bezoeken waar 
Vincent als kind speelde en het beeld bezichtigen dat de 
bijna even beroemde Ossip Zadkine maakte van de twee 
broers, Vincent en Theo. Er zijn hier altijd bezoekers in het 



dorp. Maar bussen vol met toeristen zijn een uitzondering. 
Daar zijn we blij mee, aangezien we de ervaring van de 
locaties, het levensverhaal van Vincent en de op hem 
geïnspireerde kunst een intieme ervaring willen laten zijn.”
 

“Het vastgoed is ondergebracht in een NV en iedere 
donateur die voor duizend euro of meer schenkt kan 
voor één euro een certificaat van een aandeel daarin 
kopen. Het aandeel is niet verhandelbaar maar het 
geeft wel stemrecht.”

Erfgoedgedragscode
Veertig Van Gogh monumenten telt Brabant inmiddels. 
Enkele panden die verbonden zijn met het levensverhaal van 
de kunstschilder zijn aangekocht door de aan de stichting 
verbonden Van Gogh Sites NV. Voor de belanghebbenden 
in de omgeving is ook een erfgoedgedragscode opgesteld, 
bedoeld om het oorspronkelijk karakter zoveel mogelijk 
te behouden. Deze code is door gemeenten, de stichting 
en de bezitters van Van Gogh Monumenten ondertekend. 
Het eigenaarschap van de panden van de Van Gogh Sites 
Foundation is echter niet enkel voorbehouden aan de Van 
Gogh Sites NV zelf en strekt zich ook uit tot de donateurs. 
“Het vastgoed is ondergebracht in een NV en iedere 
donateur die voor duizend euro of meer schenkt kan voor 
één euro per schenking van 1000 euro een certificaat van 
een aandeel kopen. Het aandeel is niet verhandelbaar - als 
de donateur er van af wil kan hij of zij het voor diezelfde 
euro terug verkopen aan de stichting – maar het geeft wel 
stemrecht. Je mag dus meebeslissen over de koers die wij 
varen en de wijze waarop wij het erfgoed van Van Gogh 
door willen geven aan nieuwe generaties. ” 

Tijdgenoten
Het hoofd op dit indrukwekkende provinciale lichaam is 
het Van Gogh Museum in Amsterdam. Dit bezit niet alleen 
de grootste collectie schilderijen en tekeningen, maar 
ook de zeshonderd brieven die Vincent tijdens zijn leven 
schreef en verstuurde (vooral aan zijn broer Theo). “We 
tonen daarnaast een keur aan doeken van Van Goghs 
tijdgenoten,” zegt Stijn Wopereis, hoofd development van 
het museum. “Zo kun je als bezoeker ook kennis maken 
met de kunstenaars die Van Gogh kende of bewonderde. 
En tenslotte zijn we als museum een kennisinstelling. 
Geregeld worden we benaderd door mensen die menen een 
onbekend werk van Van Gogh in huis te hebben. Heel af en 
toe wordt er zo nog een ontdekt, maar meestal is het ‘vals 
alarm’. “

Donateurskringen
Ook voor het Van Gogh Museum is de particuliere donateur 
van essentieel belang. Dat geldt des te meer na de twee 
coronajaren, waarin het bezoek van jaarlijks meer dan twee 
miljoen tot iets meer dan driehonderdduizend mensen 
terugliep. Groeide het in 2019 nog uit zijn jasje door een 
overdaad, in 2021 liep de inkomsten uit kaartverkoop en 
producten in de museumshop dramatisch terug. “Dit jaar 
komen we alweer ruim over het miljoen uit en volgend jaar, 
op 2 juni, om half twaalf is het precies vijftig jaar geleden 
dat ‘de ingenieur’, een neef van Vincent die óók Vincent 
heette, de hele familiecollectie aan de staat in bruikleen gaf 
en dus de fundering legde voor ons museum. Dat zullen we 
uitgebreid vieren, ook met onze donateurs. We hebben die 
verdeeld in drie vriendenkringen, voor degenen die duizend, 

vijfduizend of vijftienduizend euro of meer schenken, en 
met betrekken die op allerlei manieren bij de werking van 
het museum. Met elk daarvan doen we aparte dingen, 
van avant-premières van tentoonstellingen tot door ons 
georganiseerde reisjes naar de Franse plaatsen waar Van 
Gogh heeft gewoond en gewerkt.” 

Vincent van Gogh heeft ook in de Belgische Borinage en in 
Antwerpen verbleven, om nog te zwijgen van het Verenigde 
Koninkrijk de dorpen en steden in Frankrijk. De musea in 
deze landen zijn verenigd in netwerk Van Gogh Europe. Het 
museum dat nu provinciewijd is zou zich uiteindelijk dus 
kunnen uitstrekken tot ver over de Nederlandse grenzen en 
zo ook het totale leven van de kunstenaar omvatten. Ook 
dáár zal mettertijd geld van donateurs voor nodig zijn. De 
rol van de particuliere donateur is dus niet alleen blijvend 
maar zal ook enkel groter worden.
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Meer informatie over nalaten  
aan de Hersenstichting vindt u  
op hersenstichting.nl/nalaten. 
 
Voor persoonlijk advies kunt u  
vrijblijvend contact opnemen met  
Renee Brummelhuis, Relatiemanager 
Nalatenschappen. Ze zal samen  
met u bekijken hoe u uw wensen  
kunt vastleggen.

Renee Brummelhuis is te  
bereiken op: 070-3604816 of  
rbrummelhuis@hersenstichting.nl

‘Al redden we maar  
één leven, dan hebben 
Sas en ik dat toch nog 
bereikt samen’ 
“Ik voel iets knappen in mijn hoofd, Piet. Het wordt warm.”  
Piet Kluft zal die woorden nooit vergeten. Zijn vrouw Sas bukte 
in de keuken om iets te pakken. Ze kwam omhoog en merkte 
dat er iets mis was. Een hersenbloeding. Het was 2014. Vanaf 
dat moment stond hun leven op z’n kop. “Ik kreeg een heel 
andere vrouw terug.” Twee jaar geleden is Sas overleden,  
na een tweede en derde bloeding. Reden voor Piet om na te 
laten aan de Hersenstichting. “Ik hoop dat ze met dat geld 
meer onderzoek kunnen doen. Zodat anderen niet hoeven 
mee te maken wat ons is overkomen.”

“Toen Sas na de eerste keer terug-
kwam uit het ziekenhuis, was ze 
veranderd. Ze reageerde anders, 
vergat van alles en was snel over-
prikkeld. Maar ik zei meteen: ‘Hoe 
ons leven er ook uit gaat zien, we 
gaan samen verder.’ Helaas wa-
ren veel dingen niet meer mogelijk. 
Dingen die we al die jaren samen 
deden. Erop uit met de motor. Even 
lekker uit eten. Of afspreken met 
vrienden. Het kon niet meer, ons 
leven speelde zich thuis af.  

Sterke band  
Doordat haar hersenletsel aan de 
buitenkant niet te zien was, wisten 
veel mensen niet hoe beperkt Sas 
was geworden. Dit wilde ze ook niet, 
al raakte ze hierdoor in een sociaal 
isolement. Op een dag viel er een 
hele lange stilte. Ze zei: ‘Ik heb ook 
niks meer te vertellen, Piet. Dit is  
mijn leven.’ Die kwam heel hard 
binnen. We hadden een heel sterke 
band samen. Sas was mijn schat, 
mijn maatje. En dan zie je opeens 
alles veranderen…  

Na het overlijden van Sas ben ik 
gaan nadenken over onze nalaten-
schap. Ik wilde iets doen met wat  
we samen hebben opgebouwd,  
en besloot om de Hersenstichting  
op te nemen in mijn testament.  
Er moet meer bekend worden over 
de bloedingen die Sas kreeg. 

Iets betekenen 
Als ik kijk naar wat ons is overkomen, 
dan hoop ik dat met het geld dat 
we nalaten aan de Hersenstichting 
meer onderzoek gedaan kan  
worden naar- en de behandeling 
van – hersenbloedingen. Al redden 
we er maar één leven mee, dan  
hebben Sas en ik dat toch nog  
samen bereikt. 

Dankzij de steun van Piet Kluft 
kunnen we nog grotere stappen 
zetten op weg naar ons doel: 
gezonde hersenen voor iedereen. 
Denk je eens in wat we samen 
kunnen bereiken.
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delen van het Evangelie

Operatie MobilisatieOperatie Mobilisatie
Voor wie zelfs niet wisten dat Voor wie zelfs niet wisten dat 
Jezus’ boodschap bestaatJezus’ boodschap bestaat
Drie miljard mensen hebben nooit van 
het Evangelie gehoord. Samen vormen 
zij bijna veertig procent van de 
wereldbevolking. Operatie Mobilisatie 
wil hen in staat stellen in ieder geval 
kennis te maken met de Bijbel en de 
christelijke boodschap. Een op het 
oog bescheiden maar onmogelijk 
klinkende doelstelling, want het 
aantal mensen dat nooit van de Bijbel 
heeft gehoord groeit zelfs elke dag 
met zestigduizend. En toch hebben de 
vrijwilligers van Operatie Mobilisatie 
veel gerealiseerd. Alleen al met hun 
schepenwerk in de havens van drie 
continenten hebben ze honderd 
miljoen mensen bereikt. 
Tekst: Jeroen Kuypers 

“Wie Jezus leert kennen, ziet zijn 
leven positief veranderen,” zegt John 
Maasland, algemeen directeur van 
Operatie Mobilisatie. “Wij hebben een 

vissersgemeenschap bereikt in Zambia 
waar voorheen in tijden van nood nog 
kinderoffers werden gebracht om een 
goede vangst af te dwingen. De komst 
van het evangelie heeft hier gezorgd 
voor een andere omgang met elkaar 
en in de cultuur. Die evangelisatie 
bestaat uit een kennismaking. Wij 
tonen films over het leven van Jezus 
in streken waar het analfabetisme 
groot is, of brengen boeken, in de 
eerste plaats de Bijbel in de talen 
van het land. Vaak doen we dat in 
digitale vorm, maar aan boord van 
onze schepen hebben we complete 
papieren christelijke bibliotheken. De 
belangstelling van mensen is soms zó 
groot dat ze zes rijen dik op de kade 
staan om maar aan boord te kunnen 
komen.”

Verre streken
Soms komt Operatie Mobilisatie met 

een schip, onder andere de Logos 
Hope, en een complete bemanning, 
maar vaker zijn het individuele 
vrijwilligers die naar verre streken 
reizen. Ze doen wat tweeduizend jaar 
geleden de eerste volgelingen van 
Jezus deden: mensen ontmoeten, 
hen bijstaan in hun noden en in 
contact brengen met de boodschap 
die ze ooit zelf hebben gehoord. 
Europa en Noord-Amerika zijn 
zodanig doordrenkt van de christelijke 
cultuur dat het aantal mensen dat 
nooit van de Bijbel heeft gehoord er 
relatief klein is, maar hoe verder de 
vertegenwoordigers van Operatie 
Mobilisatie reizen, hoe groter deze 
aantallen. Daarbij lopen ze soms 
persoonlijk gevaar bij het volbrengen 
van hun missie. “De religieuze 
intolerantie neemt helaas toe in de 
wereld,” zegt John Maasland. “Dat 
geldt voor hindoes in Pakistan en 



bestuderen van de Bijbel
John Maasland, directeur 
Operatie Mobilisatie
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moslims in Myanmar, maar des te 
meer voor christenen in Azië en Afrika. 
Natuurlijk dragen wij zorg voor de 
veiligheid van onze mensen, maar als 
een van hen ervoor kiest bijvoorbeeld 
in de vluchtelingenkampen aan de 
Irakees-Syrische grens te blijven 
werken, dan respecteren wij dat. Zij 
vinden hun zendingswerk dan te 
belangrijk om het op te geven.” 

Geestelijke en materiële noden
Toen de oorlog in Oekraïne begon, 
bevonden zich nog veel vrijwilligers 
in de grenslanden, zoals Moldavië, 
Polen en Roemenië. Zij hielpen mee de 
eerste golf vluchtelingen uit Oekraïne 
op te vangen. “Het eerste wat ze 
doen is met hen bidden en hen een 
Bijbel geven, daarna zorgen ze voor 
een warme maaltijd, schone kleren en 
een bed. Je zou zeggen: waarom niet 
andersom? Maar in de praktijk blijkt 
dat vluchtelingen dat samen bidden 
vaak als het meest troostende moment 
ervaren. Eerst de geestelijke nood, 
dan de materiële, zeggen wij. Vanuit 
zo’n bijzonder moment kan veel goeds 
voortkomen, maar dat is dan de keuze 
van die persoon zelf – en Gods werk. 
Evangelisatie betekent bij ons enkel ‘in 
contact brengen met’. Er komt nooit 
enige vorm van dwang of overreding 
bij kijken. Dat zou ook alleen maar 
averechts werken.”

“Schenkingen zijn niet zomaar van 
groot belang voor ons: ze vormen 
de enige kurk waarop wij drijven. 
Wij zijn voor onze werking volledig 
afhankelijk van onze donateurs.” 

Mondiaal en interkerkelijk
Velen hebben de boodschap van Jezus 

leren kennen in de vijfenzestig jaar 
dat de organisatie wereldwijd actief is. 
Ze begon met één man en één land: 
de Amerikaan Georges Verwer uit 
New Jersey, die de spil werd van een 
groeiende evangelisatiebeweging, met 
vertakkingen in vele landen. Verwer 
schreef diverse boeken en is nog altijd 
een bevlogen spreker en blogger maar 
heeft zich al een aantal jaren geleden 
teruggetrokken uit het dagelijks 
bestuur van Operatie Mobilisatie. En 
ondanks de Amerikaanse oorsprong 
is Operatie Mobilisatie een mondiale 
en ook interkerkelijke organisatie 
geworden, met een ruime autonomie 
voor elk van de landen waar ze 
een eigen vestiging heeft. “Dat 
interkerkelijke karakter vinden we 
belangrijk,” zegt John Maasland. 
“Onze vrijwilligers en medewerkers 
maar ook onze donateurs komen 
uit alle kerkelijke gezindten. Wat 
Nederland betreft, kun je stellen 
dat het protestantse element het 
grootste is, maar evengoed hebben we 
katholieken die ons steunen met giften 
en nalatenschappen. Schenkingen 
zijn bovendien niet zomaar van groot 
belang voor ons: ze vormen de enige 
kurk waarop wij drijven. Wij zijn voor 
onze werking volledig afhankelijk van 
onze donateurs.” 

“Ook dat is een van onze 
doelstellingen: christenen 
in landen waar onze religie 
nauwelijks wortel heeft gevat, in 
contact brengen met elkaar.”

Van individu naar gemeenschap
Evangeliseren is in individueel opzicht 
vaak een werk van korte en collectief 
een van lange adem. Mensen die 

de boodschap horen voelen zich er 
gewoonlijk plotseling en diep door 
geraakt. “Hoe vaak krijgen onze 
vrijwilligers niet als reactie: ‘Waarom 
heeft niemand me dit ooit verteld? 
Waarom hoor ik dit nu pas?’,” aldus 
John Maasland. “Maar als het op 
landen aankomt, betekent ons werk 
evengoed jarenlang bouwen aan een 
gemeenschap van gelijkgezinden. Dat 
is ook een van onze doelstellingen: 
christenen in landen waar onze 
religie nauwelijks wortel heeft gevat, 
in contact brengen met elkaar. Als 
het niet langer nodig is honderden 
kilometers te reizen om andere 
christenen te vinden maar er een 
gemeenschap, een kerk, ontstaat 
op slechts kilometers afstand, staan 
bekeerden niet langer alleen.” 
Evangeliseren mag dan beginnen als 
roepen in een woestijn, zodra die 
ene één plant die uit de droge grond 
schiet, ontluikt, wordt de bodem 
steeds vruchtbaarder en verdwijnt 
tenslotte de woestijn zelf. Als één 
donatie één reis van één zendeling 
mogelijk maakt, kan het eindresultaat 
van die schenking soms wonderbaarlijk 
veelvuldig zijn. 

Voor meer informatie 
www.operatiemobilisatie.nl



Een betere wereld voor iedereen. 
Wie dát wil, kan in Nederland kiezen 
uit vele honderden goede doelen 
die zich daarvoor inzetten. Het CBF 
is de onafhankelijke toezichthouder 
op goede doelen in Nederland. De 
Erkenning is hét keurmerk voor 
goede doelen dat door het CBF wordt 
uitgegeven. Wij begrijpen dat het soms 
moeilijk is om te kiezen aan welke 
organisatie je wilt geven. Daarom heeft 
het CBF de DonatieTest ontwikkeld. Je 
beantwoordt 4 simpele vragen op de 
website en krijgt een lijst van Erkende 
Goede Doelen die bij jou passen. 
Van deze goede doelen weet je zeker 
dat jouw donatie op de juiste plek 
terechtkomt en dat ze doen wat ze 
beloven.

Toezicht, hoe werkt dat?
Alle Erkende organisaties hebben een 
‘Erkenningspaspoort’ waarin je in 
een oogopslag ziet wat de missie is, 
welke activiteiten ze doen, hoeveel 
geld er binnenkomt en waaraan ze het 
uitgeven. Je kan ook de verschillende 
paspoorten met elkaar vergelijken om 
een weloverwogen keuze te maken. 
De Erkenningspaspoorten zijn te 

vinden in het Register goede doelen 
op de website van het CBF en op 
de websites van de Erkende Goede 
Doelen zelf.

Goede doelen die de Erkenning 
aanvragen worden getoetst op normen 
die door de onafhankelijke Commissie 
Normstelling zijn vastgesteld. Pas 
als een organisatie aan alle strenge 
kwaliteitseisen voldoet, kan de 
Erkenning worden afgegeven. Er wordt 
onder meer gekeken of het bestuur 
goed in elkaar zit, of het goede doel 
zorgvuldig omgaat met het geld en 
verantwoording aflegt. 
Grote organisaties worden één keer 
in de drie jaar opnieuw getoetst. 
Erkende organisaties doorlopen elk 
jaar de Jaarlijkse Check en Reflectie. 
Mocht een organisatie niet meer aan 
de normen voldoen, dan worden er 
afspraken gemaakt met een heldere 
deadline. Ontwikkelgericht toetsen, 
waarbij we organisaties ruimte geven 
om te verbeteren, is namelijk een 
belangrijk kenmerk van de manier 
waarop het CBF toezicht houdt. 
Wanneer een organisatie niet langer 
voldoet aan de normen, kan de 

Erkenning worden ingetrokken. 

De Erkenning is er voor verschillende 
fondsenwervende organisaties
De goede doelen betalen voor 
de toetsing. Daarbij wordt het 
solidariteitsbeginsel toegepast: de 
grotere organisaties betalen meer voor 
de Erkenning dan de minder grote 
organisaties. De Erkenning is op die 
manier ook betaalbaar voor minder 
grote organisaties hetgeen ten goede 
komt aan de gehele sector.

Ontwikkelgericht toezicht
Ons toezicht is ontwikkelgericht. We 
overzien de ontwikkelingen in de 
sector, doen zelf onderzoek op onze 
data en leggen actief verbinding met 
wetenschappers. Op deze manier 
houden we samen de standaard hoog. 
Zo onderzocht het CBF bijvoorbeeld 
in samenwerking met de Radboud 
Universiteit de gevolgen van de 
coronacrisis voor de Erkende Goede 
Doelen.

De Erkenning als standaard
De Erkenning wordt in toenemende 
mate gezien als de standaard in de 
sector. Zo is het een voorwaarde om lid 
te worden van de brancheorganisatie 
Goede Doelen Nederland. De Goede 
Doelen Loterijen hebben de Erkenning 
toegevoegd aan hun criteria voor 
beneficianten, en de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) 
stelt dat de Erkenning leidend is 
bij de aanvraag van vergunningen 
bij gemeenten voor collecteren en 
donateurswerving.

Geef je graag? Geef gerust aan een 
Erkend Goed Doel
Wanneer je als donateur het ‘Erkend 
Goed Doel’-logo ziet op de website, 
collectebus of in de advertenties 
van een goed doel, dan weet je dat 
je gerust aan die organisatie kunt 
doneren. Het CBF publiceert ook 
het landelijke collecterooster en 
wervingsrooster huis-aan-huis. 
Ga naar www.geefgerust.nl om de 
collecte- en wervingsroosters te 
bekijken.

Achter elk Erkend Goed Doel Achter elk Erkend Goed Doel 
staat CBFstaat CBF
Geef gerust aan één van de 669 Erkende Goede Doelen
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In het Nationale Erkenningspaspoort vind je een totaalbeeld van 631
Erkende Goede Doelen over 2020

CBF Nationale Erkenningspaspoort 2020

Dit gaven we uit 

 € 4.389.000.000

Dit waren onze inkomsten

Maatschappelijk doel 
Werving
Beheer & administratie

 € 4.557.000.000

Dit besteedden we aan het maatschappelijk doel

(Directe) dienst- en hulpverlening
Aankoop en beheer
Voorlichting en bewustwording
Onderzoek
Recreatie, sport en wensvervulling
Lobby en belangenbehartiging
Overig

Dit waren onze reserves en fondsen

Subsidies van overheden
Particulieren
Organisaties zonder winststreven
Loterijorganisaties
Verkopen en overig
Bedrijven

 € 4.337.000.000  € 3.885.000.000

Medewerkers 
    17.521 fte               

Aantal vrijwilligers
342.560                               

Actief in 228 landen
8 sectoren

Alle Erkende Goede Doelen hebben een CBF-
Erkenningspaspoort. Organisaties met een

paspoort zetten zich in voor een betere
wereld, gaan zorgvuldig met geld om,

leggen verantwoording af en laten zich
controleren.

Bestemminsreserves
Bestemmingsfondsen
Continuïteitsreserve
Overige reserves
Herwaarderingsreserve

Aantal organisaties per sector
Internationale hulp en mensenrechten
Welzijn
Gezondheid
Natuur en milieu
Dieren
Religie en levensbeschouwing
Kunst en cultuur
Onderwijs en wetenschap

233
150

91
61
37
33
18
8

Totaal 631
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Jacques de Milliano
Mede-oprichter Artsen zonder Grenzen
Huisarts in Haarlem

 ‘Uw erfgenaam
kan iemand zijn die
u nog niet kent’
 ‘Ieder mens verdient medische zorg.
In oorlogsgebied, tijdens een epidemie,
na een natuurramp. Wie je ook bent.
Daarom zet ik Artsen zonder Grenzen
in mijn testament. U kunt dat ook doen. 
Met uw bijdrage blijven we mensen in
crisissituaties helpen. Nu en in de toekomst.’

Ja, stuur mij vrijblijvend de 
gratis eenmalige uitgave Lifeline

Voorletters:   

Achternaam:                           M      V

Adres:

Postcode:   

Woonplaats:

Geboortedatum:  

Telefoon:     

E-mail:
     

       Ik wil de digitale nieuwsbrief van Artsen zonder Grenzen ontvangen

Stuur op naar Artsen zonder Grenzen, t.a.v. Frank Theunissen, 
Antwoordnummer 11015, 1000 PB Amsterdam (postzegel niet nodig).
Liever digitaal? Ga naar artsenzondergrenzen.nl/lifeline
Met het verzenden van deze aanvraag geeft u Artsen zonder Grenzen 
toestemming om u per post, telefonisch of via e-mail te informeren.

Een mooi landschap, 
ook voor de toekomst 

 
Samen zorgen we ervoor

www.nederlandscultuurlandschap.nl 

info@nederlandscultuurlandschap.nl | 024 684 2294



Schenken is voor de Stomavereniging 
steeds belangrijker, omdat andere 
bronnen van inkomsten wegvallen. 
Ingrid Buijs vertelt waarom zij dat 
doet. ‘Ik heb mijn leven te danken aan 
goede medische zorg.’ 

Er zijn van die momenten dat je eens 
even stil moet staan bij later. Wat als je 
er niet meer bent? Als er na een mooi 
leven nog geld over is, waar moet dat 
dan naar toe? Als je zoals mijn man 
en ik geen kinderen hebt, biedt dat 
meer stof tot nadenken dan in andere 
situaties. Wij hebben het een en ander 
geregeld en bekijken zo om de vijf jaar 
of we het nog steeds zo willen. 

Endeldarmkanker 
Mijn leven heb ik onder meer te 
danken aan goede medische zorg na 
de diagnose endeldarmkanker in 2004. 
Vaak realiseer ik me dat niet iedereen 

zoveel geluk heeft gehad als ik. Het 
was niet altijd makkelijk, er waren 
de nodige hobbels, maar ik heb een 
goed leven. Een leven met een stoma. 
En dat gaat in mijn geval inmiddels 
prima. Door mijn vrijwilligerswerk 
als redactielid van Vooruitgang, het 
magazine van de Stomavereniging, 
ben ik mij meer bewust geworden van 
de problemen die mensen met een 
stoma soms ondervinden. Wat mij 
betreft zit een stoma nog veel te veel 
in de taboesfeer. 

Onderzoek 
Op het gebied van onderzoek 
naar stomamaterialen die beter 
of praktischer zijn zie ik nog niet 
veel gebeuren. En voor de opname 
van medicijnen, met name bij een 
ileostoma, mag wat mij betreft ook 
meer aandacht komen. Maar ja, dat 
kost natuurlijk geld. Een paar maanden 
per jaar woon ik in het buitenland. 
Patiëntenverenigingen kennen ze daar 
nog nauwelijks. Belangenbehartiging, 
daar doen ze nog niet aan. Sommige 
mensen zijn oprecht verbaasd als ik 
vertel hoe goed dat in Nederland 
geregeld is en hoe actief sommige 
patiëntenverenigingen zijn. Daarom 

steun ik de Stomavereniging nu al, en 
wacht ik niet tot later. Om een klein 
steentje bij te dragen aan het belangrijke 
werk van de vereniging. Immers: ‘Alleen 
voor niets gaat de zon op.’

Over de Stomavereniging 
Ongeveer 40.000 Nederlanders 
dragen een stoma of pouch, 
vaak als gevolg van een ziekte 
zoals de ziekte van Crohn, 
colitis ulcerosa of darmkanker. 
De Stomavereniging behartigt 
hun belangen, geeft informatie 
en biedt lotgenotencontact. De 
vereniging streeft ernaar dat alle 
mensen met een stoma of pouch 
goede zorg krijgen, mee kunnen 
doen in de maatschappij en zoveel 
mogelijk kunnen genieten van 
het leven. Meer weten? Ga naar 
www.stomavereniging.nl.

Schenken aan  Schenken aan  
de Stomavereniging de Stomavereniging 

Ingrid Buijs: ‘Niet 

iedereen heeft zoveel 

geluk gehad als ik’

Tekst en foto’s Ingrid Buijs
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DierenwelzijnsorganisatiesDierenwelzijnsorganisaties
De donateur als financiele spilDe donateur als financiele spil
Nederland kent een rijk pallet aan dierenwelzijnsorganisaties. Stuk voor stuk richten ze zich op de opvang en zorg voor 
huisdieren, zwervende dieren en gewonde wilde dieren. Elk voor zich kenmerken ze zich door een tomeloze en liefdevolle 
inzet van vrijwilligers en professionals. Maar iedere dierenwelzijnsorganisatie is ook uniek, heeft zijn eigen verhaal en 
zijn eigen speerpunten. Dat eigen verhaal appelleert aan donateurs. Hoe sterk de publieke en politieke belangstelling voor 
dierenwelzijn ook is gegroeid de laatste jaren, geen enkele organisatie kan blijven bestaan zonder de even tomeloze en 
liefdevolle gulheid van de Nederlandse donateur.

EEN DIERENRIJK VERLEDEN
Stichting Nationale Dierenzorg in Wassenaar heeft een 
breed aanbod van opvang van dieren. Zo is er een 
honden- en kattenasiel, een honden- en kattenpension, een 

hondencrèche en de dierenambulance. Het heeft de 
oudste seniorenopvang voor honden en katten 

in Nederland. Er worden zelfs buitenlandse 
dieren verzorgd. Directeur is Inez De Ligt. Ze 
heeft veel ervaring in de dierenwelzijnssector 
en had eerder de leiding over van Stichting 
Vier Voeters, de Nederlandse afdeling van de 

internationale organisatie Four Paws, en was 
actief voor World Animal Protection. Ze is trots op 

wat er in Wassenaar is bereikt. “We zijn gegroeid naar 
een grote dierenwelzijnsorganisatie met een breed aanbod 
aan faciliteiten. Belangrijk vind ik bijvoorbeeld de opvang van 
bejaarde dieren waarvoor niet meer gezorgd kan worden en 
opvang van dieren als baasjes overlijden. Mensen moeten 
zich bewust zijn van het moment dat een dier alleen komt te 
staan. Dat kan ineens gebeuren. Wij bieden dan plek voor een 
nieuwe thuis. Regelmatig komen dierenliefhebbers naar ons 

toe om de toekomst voor een dier te regelen. Je moet je daar 
echt van bewust zijn. Ik raad dierenliefhebbers aan om daar 
alvast over te denken. Een gesprek daarover met ons werkt 
verhelderend.”

De Seniorenclub voor honden, werd geopend 
door Prinses Juliana op 4 oktober 1985. Het 
Kattenbejaardenhuis volgde twee jaar later.

Rijke geschiedenis
De geschiedenis Van De Stichting nationale Dierenzorg 
begint in de jaren 20 van de vorige eeuw. “Enkele hofdames 
van koningin Wilhelmina startte een dierenruilbeurs in 
de paleistuinen. Op verzoek van het Paleis en door het 
initiatief van Jonkvrouw Des Tombe, werd op 18 december 
1926 de Vereniging Nationale Dierenzorg opgericht. Bij de 
verhuizing naar Wassenaar werd boerderij Welgelegen aan 
de Zijdeweg in gebruik genomen. De koeienstal werd asiel 
en in 1953 alweer uitgebreid. Zo ontstond langzamerhand 
het bejaardentehuis voor honden en katten. De Seniorenclub, 
werd geopend door Prinses Juliana op 4 oktober 1985. Het 
Kattenhuis volgde twee jaar later met daarin een asiel, een 
pension en ook een bejaardentehuis met riante kattentuin. 

Mooie toekomst
Inez: “We bouwen steeds voor de toekomst. Aan ons 
hondenpension, asiel en dagopvang werd een nieuw stuk 
toegevoegd. Naast de boerderij verrees een groot gebouw 
dat nu onderdak biedt aan de seniorenclub voor honden & 
katten, het kattenpension en asiel en 8 kattenquarantaines. 
Met 19 medewerkers en 90 vrijwilligers zijn we een grote 
professionele organisatie met ambities. Die ambities 
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verwezenlijken we met steun van donateurs, schenkingen 
en nalatenschappen. Alle giften komen ten goede aan 
onze dierenopvangactiviteiten. We zorgen hiermee voor de 
hoogste standaard van dierenwelzijn voor alle dieren in onze 
opvang.”

Zijdeweg Wassenaar
Nationale Dierenzorg bevindt zich op een mooie locatie 
in Wassenaar. “Daar hebben we veel ruimte voor onze 
activiteiten en breiden nog steeds uit. Het is ook een prima 
uitvalsbasis voor de Dierenambulances die rijden in de regio 
Wassenaar en Leidschendam-Voorbugr. Alle hulp is bij onze 
activiteiten welkom. Donaties en schenkingen helpen ons 
met de zorg voor dieren die ons zijn toevertrouwd. We 
hebben ook een online donatiewinkel. Hier ziet de gever wat 
we allemaal aan spullen nodig hebben. Met de gevraagde 
bijdrage kunnen we het betreffende product aanschaffen. Het 
is een creatieve manier van doneren waarbij men gelijk ziet 
wat een bijdrage oplevert.”

NA HONDERDENTIEN JAAR NOG STEEDS HARD NODIG 
“Honden en mensen leven al zo’n 15.000 jaar samen. De 
hond heeft een steeds grotere rol gekregen in ons leven. 
Volgens de wetenschap worden mensen met honden 
gemiddeld net iets ouder. Tegelijkertijd vragen we steeds meer 
van de hond. Hij moet zich gedragen zoals wij dat prettig 
vinden en zich aanpassen aan onze omgeving. Maar een 
hond moet zoveel mogelijk hond kunnen zijn. Als je als mens 
kiest voor een hond, kies dan ook dáár voor, anders raakt je 
hond gefrustreerd en ontstaat er probleemgedrag. Wij vinden 
dat het samenleven met honden beter kan en beter moet. 
We willen dat mensen meer kennis hebben over het type 
hond dat ze in huis halen, dat er duidelijke regels zijn voor 
het houden en begeleiden van honden en dat het overtreden 
ervan wordt bestraft.”

Trekdieren en kettinghonden
Daphne Groenendijk is voorzitter van de 
Koninklijke Hondenbescherming. Die staat een 
beleid voor waarin het welzijn van de hond 
wordt gewaarborgd. Op zowel landelijk als 

regionaal niveau neemt de Hondenbescherming 
daarom actief deel aan het opstellen en 

beïnvloeden van wet- en regelgeving. “In de jaren 
’60 hebben we er mede voor gezorgd dat er een Wet Dieren 
kwam, waardoor het bijvoorbeeld werd verboden om 
honden in te zetten als trekdier. Daarna hebben we gezorgd 
voor strengere regels voor kettinghonden. Als wij iets willen 
verbeteren, doen we onderzoek om wetenschappelijk bewijs 
te krijgen dat het slecht is voor het welzijn van de hond. 
Daarmee gaan we in gesprek met leden uit de Tweede 
Kamer en sturen brieven aan de betreffende ministers. 
Twintig jaar geleden hebben we op deze manier het gebruik 
van een stroomband bij honden aangekaart, een zeer 
hondonvriendelijke methode om ze op te voeden. We hebben 
jaar in jaar uit gelobbyd- uiteindelijk met succes, want sinds 
vorig jaar is het gebruik van deze banden verboden.” 

 “Wij gaan in Den Ham het meest innovatieve 
hondenopvangcentrum van Europa realiseren”

 
Oudere en kwetsbare honden
“We zijn afhankelijk van vrijwillige giften en donaties. We 
ontvangen niets van de overheid, ook niet van het Koninklijk 
Huis, wat sommigen denken. De maandelijkse donaties zijn 

enorm welkom, maar helaas nog niet genoeg om al onze 
kosten te dekken. De vraag naar onze hulp is enorm. Naast 
onze lobbywerkzaamheden en voorlichtingswerkzaamheden 
vangen we ook oudere en kwetsbare honden op. Deze 
honden kunnen niet terecht bij reguliere asielen of 
opvangcentra, omdat ze extra aandacht en zorg nodig 
hebben. Dat kost meer geld dan het opvangen van een 
gewone asielhond. Bovendien blijven deze honden langer, 
omdat ze meer hebben meegemaakt. Het aantal honden 
dat we noodgedwongen moesten opvangen is dit jaar al 
bijna verdrievoudigd! Omdat we tegen deze dieren geen 
‘nee’ kunnen zeggen, zoeken we meer giften. Als ons eigen 
hondenopvangcentrum in Den Ham open is, is daar nog veel 
meer mogelijk, ook donaties in natura. Wij gaan in Den Ham 
het meest innovatieve hondenopvangcentrum van Europa 
realiseren. Leidend zijn de nieuwste inzichten in dierenwelzijn 
waarmee een stressvrije opvang is gegarandeerd. Hiermee 
zetten wij dé nieuwe standaard die de opvang van honden in 
Nederland aanzienlijk gaat verbeteren.”

Sarita voor Sarita nu



LANGER DAN EEN LEVEN LANG ZORG VOOR DIEREN.
Al sinds 1933 bestaat georganiseerde dierenzorg in en rond 
Soest. Dankzij een legaat van 1500 gulden kon in 1950 het 
eerste asiel voor honden worden geopend. Inmiddels heeft 

dit asiel een regionale opvang functie en het 
draagt nog altijd de naam van de erflaatster, 

Dierentehuis ’t Hart. Peter van der Heijden 
is Operationeel manager van de Stichting 
Dierenzorg Eemland waartoe ook dierentehuis 
’t Hart behoort. Peter is een ervaren manager 
als het gaat om welzijn van dier en mens. Hij 

werkte lange tijd voor KNGF Geleidehonden en 
deed veel projecten voor de hulphondensector in 

het buitenland.

“Nu bij Stichting Dierenzorg Eemland is het weer een hele 
andere uitdaging. Het draaiende houden van een dierenzorg 
organisatie, die sterk afhankelijk is van giften en vrijwilligers, 
vraagt veel inzet en steeds weer het creatief managen van 
mensen en middelen. Voordeel van zo’n kleine organisatie is 
dat wat we doen erg tastbaar is. Men kan van dichtbij zien 
wat er met het geld gebeurt en wat een enorme passie de 
vrijwilligers en medewerkers hebben voor dierenwelzijn.” 

Opvang en noodhulp
Dierenzorg Eemland is een non-profitorganisatie die zich 
inzet voor opvang en noodhulp aan dieren in de regio 
Eemland. Naast de dierenambulance en het dierenasiel in 
Soest, vallen ook de konijnen- en knaagdierenopvang en de 
Vogelopvang Soest onder Dierenzorg. Zeker de vogelopvang, 
waar ook andere soorten wild worden opgevangen, heeft 
in de hele provincie Utrecht een belangrijke functie. “In 
onze opvangcentra vinden ook veel mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt een betekenisvolle en veilige werkplek. 
We bieden werkervaringsplaatsen en stages ook voor jonge 
mensen met een rugzakje .Zo vervullen we een belangrijke 
sociaal-maatschappelijke rol voor mensen en dieren.” 

Bestaansrecht
“Zonder onze donateurs kunnen we niet bestaan en 
kunnen wij de dieren niet de nodige hulp bieden. Een kleine 
maandelijkse bijdrage van 2,50 maakt al een enorm verschil. 
En een donateur heeft bij ons een streepje voor. Ze zijn altijd 
welkom om van dichtbij op het opvangcentrum te bekijken 
wat dankzij hun steun mogelijk is.” Een eenmalige gift of 
een schenking in een nalatenschap kan ook. “Wat we nu 
zien en voelen is dat kosten enorm stijgen. Met grotere 
giften kunnen we zaken wat grondiger aanpakken. Onze 
gebouwen zijn 30 jaar oud en moeten duurzamer worden. 
Giften kunnen we gebruiken bij de aanschaf van een nieuwe 
verwarmingsinstallatie of het isoleren van de gebouwen. Je 
helpt daar dieren mee en zorgt ervoor dat onze vrijwilligers 
hun mooie werk in een prettige omgeving kunnen doen. 
Daarnaast drukt het onze vaste kosten.”

”Dieren zijn vaak van zeer grote betekenis geweest in 
het leven van mensen. Met een nalatenschap kunnen 
mensen van blijvende betekenis zijn voor dieren!” 

Langer dan een leven lang 
Peter ziet dat meer mensen kiezen voor geven middels 
hun nalatenschap. “Het betekent dat je na jouw leven 
dierenopvang kan blijven steunen. 
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Dieren zijn vaak van zeer grote betekenis geweest in het 
leven van mensen. Met een nalatenschap kunnen mensen 
van blijvende betekenis zijn voor dieren!  Als iemand hierover 
denkt kan contact worden opgenomen met onze organisatie. 
We kunnen dan in overleg een bestemming geven aan de 
gift maar ook de zorg voor eventueel na te laten huisdieren 
kunnen wij op ons nemen. Wij bestaan volgend jaar 90 jaar. 
Langer dan de meeste mensen en menig dierenleven kunnen 
we zorgen dat idealen voor dieren blijven voortbestaan.” 

DE BELANGENBEHARTIGER VAN DE 
DIERENWELZIJNSORGANISATIES
In Nederland zijn honderden organisaties actief in de zorg 
voor dieren, maar wie zorgt er voor hen? Dierenasiels en 
dierenambulances lopen soms tegen wettelijke beperkingen 
op of worden geconfronteerd met kosten die zó sterk stijgen 
dat de bedrijfsvoering in gevaar komt. Stichting Dierenlot 
springt financieel bij maar fungeert ook als lobbyist voor de 
dierenwelzijnsorganisaties, op landelijk vlak en in gesprek met 
gemeenten, al vijftien jaar. Uw steun aan Stichting Dierenlot 
werkt daarom als een vergrootglas. Door de organisatie achter 
de hulpverlening te helpen, steunt u in één keer niet enkele 
maar vele dieren. 

De wetgever heeft steeds meer oog voor dierenwelzijn 
en het aantal organisaties dat zich actief inzet voor onder 
meer zwervende huisdieren en gewonde wilde dieren is 

de voorbije decennia alleen maar gegroeid. “Wat 
al deze professionals en vrijwilligers gemeen 

hebben, is een enorme liefde voor dieren,” 
zegt fondsenwerver Sander van Hesteren. 
“Ze staan vaak zeven dagen in de week voor 
hen klaar. Maar een asiel is ook een ‘gewoon’ 

bedrijf en ook dat moet gezond blijven. Deze 
organisaties hebben soms advies nodig en soms 

hulp in de onderhandelingen met gemeenten. Zelfs 
lokale overheden kunnen onze hulp gebruiken om zaken 
rond dierenwelzijn binnen hun gemeente optimaal te regelen. 
Want hoewel er veel verbeterd is de voorbije jaren moet er 
ook op het gebied van regelgeving nog veel gebeuren. Wij 
fungeren in dat opzicht als de belangenbehartiger van de 
dierenwelzijnsorganisaties.”  

Duwtje in de rug
Dierenlot steunt deze organisaties ook met geld, om de 
kosten van dierenvoeding, geneesmiddelen of van een 
ambulance te helpen betalen. Het gaat dan om gerichte 
steun, bedoeld om te voorkomen dat deze omvallen of 
ernstig gehinderd worden in de uitvoering van hun werk. 
Een steuntje in de rug, vaak voor kleinere organisaties, maar 
wel een duwtje dat het verschil kan maken tussen stoppen of 
doorgaan. Zeker in deze tijd van hoge inflatie loopt het aantal 
organisaties dat deze vorm van hulp kan gebruiken eerder 
op dan terug. Gelukkig heeft Dierenlot veel vaste donateurs, 
mensen die de stichting met een vast bedrag per maand 
steunen, maar het spreekt voor zich dat de noodzaak om te 
helpen alleen maar toeneemt en dus ook de behoefte aan 
nieuwe donateurs. 

Wie ons een legaat geeft, kan daarin laten opnemen 
dat een bepaald deel van het bedrag bedoeld is voor 
een specifieke organisatie waaraan het hart  
verpand is. 

Geen tegenstelling
“Wat mensen soms tegenhoudt om aan ons geld na te 
laten is hun gehechtheid aan een dierenasiel of een andere 
dierenwelzijnsorganisatie dat ze goed kennen,” zegt Sander 
van Hesteren. “Dan denken ze, dat ze dit goede doel tekort 
zullen doen door Stichting Dierenlot te steunen. Maar in 
de praktijk hoeft die tegenstelling helemaal niet te bestaan. 
Wie ons een legaat geeft, kan daarin laten opnemen dat een 
bepaald deel van het bedrag bedoeld is voor die specifieke 
organisatie waaraan hij of zij het hart heeft verpand. Sterker 



nog: we zijn graag bereid die afspraak te helpen vastleggen 
bij de notaris. Het kan dus perfect samengaan: het steunen 
van één organisatie naar keuze en het collectief van het 
dierenwelzijn. Hoe je het ook inricht: door aan ons te 
schenken, steun je uiteindelijk altijd alle dieren.” 

HET GAAT OM HET DIER EN DE EIGENAAR 
Een huisdier en zijn eigenaar zijn nauw met elkaar verbonden. 
De mens zorgt voor onderdak en voedsel, het huisdier biedt 
gezelschap en loyale vriendschap. Zeker voor eigenaren 
die veel teleurstellingen hebben moeten verwerken, is die 
vriendschap van onschatbare waarde. Het mogen hebben 
van een huisdier is voor hen van groot belang. Maar dan 
moeten ze er wel voor kunnen blijven zorgen. Stichting 
Blijdschap Voor De Dieren zet zich daarvoor in. 

Oprichter Frank Dogterom besefte dit al 
jaren terug: de verzorging van een huisdier 
moet voor deze groep mensen gewaarborgd 
blijven. Het biedt rust, zekerheid en 
vertrouwen, laat hen verantwoordelijkheid 
nemen en geeft uitzicht op een toekomst. Zo 
werd het idee van de onlinedierenvoedselbank 
geboren. Sindsdien gaat het hard; de hulpvraag naar gratis 
diervoer, verzorgingsproducten of medicijnen is enorm 
toegenomen. Steeds meer eigenaren en hun huisdier dreigen 
in de kou te komen staan. Door mensen in financiële nood of 
in een andere precaire situatie, te helpen met dierenvoeding 
en, indien nodig, opvang, helpt de Blijdschap voor de Dieren 
steevast dier én mens. 

Nu armoede in Nederland toeneemt, heeft dat ook 
een weerslag op het dierenwelzijn. Mensen staan met 
hun rug tegen de muur. Koop ik iets te eten voor mijn 
huisdier, of voor mijzelf.”

Scheiden van mens en dier voorkomen
Frank heeft in zijn voormalige werk van afdelingsinspecteur 
veel dierenleed gezien en is zich erg bewust geworden van de 
sterke band tussen mens en dier. Het gaf af en toe dilemma’s. 
Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld slecht voor zichzelf 
zorgen, maar willen wel graag de zorg voor hun hond of kat 
op zich blijven nemen. “Wat doe je dan. Haal je het dier bij 
hen weg? “ Dat kan dan net de druppel zijn die de emmer 
doet overlopen. Neem het voorbeeld van een verslaafde 
die enkele weken een detox behandeling moet ondergaan. 
Misschien is zijn huisdier de enige op zijn thuiskomst wacht 
. Als iemand in de tussentijd het dier opvangt, heeft hij een 
stimulans het vol te houden, wordt het dier hem afgenomen, 
dan valt die motivatie weg.” De stichting wil voorkomen dat 
eigenaar en dier gescheiden worden. “Door hen te helpen 
met onze diervoerpakketten dragen we een grote steen bij in 
het welzijn van het dier en het verminderen van de kosten.” 

Dierenbuddy’s® en gastgezinnen
De hulp die BVDD biedt is niet mogelijk zonder een netwerk 
van sponsoren, partners en vrijwilligers. Zo zijn er fabrikanten 
van honden- en kattenvoer die kwalitatief goede en gezonde 
dierenvoeding doneren voor de dierenvoedselpakketten. 
Maar er zijn ook dierenbuddy’s en gastgezinnen die opvang 
bieden. “Soms is de situatie dermate nijpend dat een 
huisdier echt beter tijdelijk naar een andere leefomgeving 
gaat. In dat geval kunnen wij terugvallen op een netwerk 
van Dierenbuddy® met ruim zevenduizend gastouders. Dat 



moet ook wel, want als we een telefoontje krijgen van de 
reclassering of gemeente, horen we snel te schakelen. Onze 
tussenkomst maakt ook dan hét verschil. Als een dakloze 
man samen met zijn hond bij een locatie van het Leger des 
Heils niet naar binnen mag, dan wil hij ook geen slaapplaats. 
Het leger kan dan contact met ons opnemen dat wij het 
dier bij een gastgezin onderbrengen. Dan kan de man wel 
geholpen worden. Die eerste hulp van ons kan de opstap 
zijn naar een lang proces om weer van straat te komen.” 

Erfstelling
De snelle groei van Blijdschap voor de Dieren wekt 
gemengde gevoelens op.“Nu armoede in Nederland 
toeneemt, heeft dat ook een weerslag op het dierenwelzijn. 
Mensen staan met hun rug tegen de muur. Koop ik iets 
te eten voor mijn huisdier, of voor mijzelf. Het zijn keuzes 
die je als dierenvriend niet wilt maken.” Om aan de vraag 
van de dierenvoedselpakketten te kunnen blijven voldoen, 
zijn donateurs, sponsoren en partners onmisbaar. “Helpen 
kan door iedere maand een klein bedrag te doneren, maar 
het is ook mogelijk door Blijdschap Voor De Dieren in het 
testament op te nemen met een legaat of een erfstelling. U 
kunt zo een enorme impact hebben en kantelpunt realiseren 
voor het leven van mens en dier.“ 

Een persoonlijk gesprek over het doen van een gift of 
opname in het testament is altijd mogelijk. Neemt contact 
op met Frank Dogterom (voorzitter) via frank@bvdd.eu of 
+31 (0)6 82000839. Wilt u direct helpen, breng dan een 
bezoek aan www.bvdd.eu of doe een gift via NL78 INGB 
0006 8893 99.

DE TOEKOMST DE BAAS ZIJN.
Stichting Dutch Cell Dogs begeleidt gedetineerden bij het 
trainen van moeilijk plaatsbare asielhonden. Het doel is 
de honden door training een betere kans op herplaatsing 

te geven. Sommige honden blijven lang in het 
asiel omdat ze door hun gedrag moeilijk te 

plaatsen zijn. Daarnaast helpt dit bij de 
maatschappelijke re-integratie van de 
gedetineerden. Dutch Cell Dogs is een 
initiatief van twee hondenliefhebbers. 
Betty Buijtels en Marlies de Bats leerden 

elkaar kennen op de opleiding voor 
Gedragskeurmeester. Daar raakten ze in gesprek 

over een TV documentaire over asielhonden in de 
Verenigde Staten die door gevangenen getraind werden, 
om daarna als gezinshond geplaatst te worden. Dat was ook 
hun droom. Ze besloten hun krachten te bundelen om die 
waar te maken. 

Start
Met een gevangenisbewaarster bij penitentiaire inrichting 
in Vught bespraken ze hun idee. Betty Buijtels ziet dat als 
een belangrijk moment voor de start van hun initiatief. “Via 
haar kwamen we in contact met het hoofd van de afdeling 
psychiatrie en andere leidinggevenden. Het duurde even 
maar uiteindelijk werd men enthousiast voor het project. Wij 
mochten er mee aan de slag, gedurende een proefperiode. 
Via twee asielen in de regio hebben wij moeilijk plaatsbare 
honden geselecteerd.” Inmiddels werkt Dutch Cell Dogs met 
hoog opgeleide instructeurs in het hele land. “We werken 
samen met veel organisaties, zoals gevangenissen, met 
instellingen voor jeugddelinquenten en voor TBS.“

“Een hond is een spiegel op vier pootjes. Het gedrag 
van de één heeft veel invloed op de ander. Het is een 
mooie wisselwerking van karakters.”

Klik
Aanvankelijk is het eerste contact tussen hond en 
gedetineerde moeizaam. Er moet vertrouwen ontstaan. Toch 
is er meestal in of na de tweede week een ‘klik’. De honden 
worden enthousiast en willen graag voor hun baasje werken. 
Ze worden speels en alert op wat er om hen heen gebeurt. 
De trainers merken hoe positief de honden zijn. “Een hond 
is een spiegel op vier pootjes. Het gedrag van de één heeft 
veel invloed op de ander. Het is een mooie wisselwerking 
van karakters. Het is jammer dat die na de training van acht 
weken weer moet worden verbroken.” 

Passie
Betty Buijtels straalt nog steeds veel passie uit. “Het toch 
prachtig wat wij doen. Je moet je voorstellen je leeft achter 
tralies. Het overkomt mens én asielhond. Zeker zelf naar 
gemaakt, is één van de vele doorsnee reacties en aannames. 
Bij Dutch Cell Dogs denken we daar anders over. Wij bieden 
perspectief voor de toekomst van dier én mens. De band 
tussen gedetineerden en honden heeft een zichtbare heilzame 
werking en dat stimuleert ons hiermee door te gaan.”
Extra ondersteuning is nodig

Dutch Cell Dogs is een kleine stichting met grootse plannen. 
“We brengen mens en dier bij elkaar en dragen daarmee bij 
aan een veiliger leefomgeving. Ons nieuwe project, gratis 
hondentraining in krachtwijken, is succesvol gestart. Het 
wordt ook getrokken door ex-gedetineerden. We zien mooie 
resultaten. Eenzaamheid wordt bestreden en we geven 
mens en dier een nieuwe toekomst. We kunnen hierbij extra 
financiële steun gebruiken. Elk bedrag draagt bij aan een 
betere toekomst de mensen en dieren. Ze zijn de toekomst de 
baas.“



Stichting Zwerfdier is een belangenorganisatie die zich bezig-
houdt met het opvangen en verzorgen van zwerfkatten binnen 
de regio Alkmaar. 
Wij proberen deze dieren geschikt te maken voor herplaatsing 
en een permanent onderdak voor ze te vinden bij welmenende 
liefhebbers. Naast de opvang van zwerfkatten worden er (indien 
er voldoende opnameruimte beschikbaar is) ook afstandskatten 
opgenomen van eigenaren die bijvoorbeeld allergisch blijken te 
zijn of waarvan het baasje is overleden. Verder registreren wij 
vermiste en gevonden dieren met de bedoeling het dier en de 
eigenaar te herenigen. Stichting Zwerfdier beschikt daarnaast 
over een uiterst modern kattenpension, Kattenpension Felis. De 
winst van het kattenpension komt geheel ten goede aan de asiel-
dieren.

Wij krijgen geen structurele subsidie van de overheid dus wij 
moeten het doen met donaties en giften. Uw gift is daarom van 
harte welkom en goed besteed.

Stichting Zwerfdier / Pension Felis
Klompenmakerstraat 38,

1825 AG Alkmaar
(072) 5612482 / info@stichtingzwerfdier.nl

http://www.facebook.com/stichtingzwerfdier
www.stichtingzwerfdier.nl

NL49 INGB 0002 6164 89

Wat doet Stichting Zwerfdier?
Zoek ons op
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VOOR MENSEN EN DIEREN DIE HUN VRIJHEID 
KWIJT ZIJN, IS 
JOUW BETROKKENHEID 
GOUD WAARD! 
Al ruim 12 jaar werken we met Stichting Dutch Cell Dogs aan een tweede 
kans voor asielhonden en gedetineerden of cliënten. Samen met onze 
trouwe donateurs maken we trainingen mogelijk in penitentiaire inrich-
tingen, jeugdinrichtingen en psychiatrische klinieken door heel Neder-
land.

Ons positieve trai-
ningsprogramma is 
gericht op verbinding 
tussen mens en dier, 
en door samen te trai-
nen vergroten we de 
kans op een betere toe-
komst. Een toekomst in 
vrijheid. Voor honden 
betekent dit het vinden 
van een liefdevol thuis, voor cliënten of gedetineerden herstel en een 
terugkeer in de maatschappij. 

In de training is iedereen gelijk en denken we in mogelijkheden in plaats 
van problemen. We zetten iedereen in zijn of haar kracht, kijken vol ver-
trouwen vooruit en laten het verleden even rusten. Mens en dier werken 
samen op een liefdevolle, constructieve manier aan hun terugkeer in de 
samenleving. Een terugkeer met nieuwe kennis en sociale vaardigheden.

Het is goed mogelijk dat ook jij onze honden en hun trainers wilt helpen 
wanneer je er zelf niet meer bent. Door stichting Dutch Cell Dogs op te 
nemen in jouw testament steun je dit bijzondere werk en draag je bij aan 
deze mooie tweede kans voor mensen én dieren. Jouw onvoorwaardelij-
ke steun geeft de ander hoop, en de kracht om door te gaan. Hoe moeilijk 
dat soms ook is. 

Stichting Dutch Cell Dogs 
De Waterlaat 31, 5571 MZ Bergeijk
Tel: 0497-550267
Mail: info@dutchcelldogs.nl
IBAN: NL31RABO 0158270614



Opvang en herplaatsing voor 
honderden katten

Klaar voor een tweede kans

Duizenden natuurdieren worden 
jaarlijks gered

• Dieren die verwaarloosd worden, zwerven of ernstig gewond zijn geraakt
• Slachto� ers van vogelgriep, van vishaken of aangereden door razend verkeer
• Dieren waar de baas niet meer voor kan zorgen, vaak door verdrietige omstandigheden

Al deze ernstig gewonde en hulpbehoevende huisdieren en in het wild levende dieren 
krijgen noodhulp van onze dierenambulance en de juiste verzorging om te kunnen 
herstellen in onze opvangcentra.

Inheemse wilde dieren worden na herstel teruggeplaatst in de natuur. Honden, katten, 
konijnen en knaagdieren, zelfs tropische vogels die op zoek zijn naar een nieuw thuis, 
worden zorgvuldig herplaatst bij een nieuw baasje.

Als meer dan 75 jaar staan we klaar voor dieren in nood in het Eemland en in de provincie 
Utrecht! Onze vrijwilligers en vaste medewerkers helpen jaarlijks duizenden dieren en 
daarvoor hebben we uw steun hard nodig.

Als dieren van betekenis zijn in uw leven, 
kunt u van blijvende betekenis zijn voor 
de dieren!

Geef bij leven of neem Stichting 
Dierenzorg Eemland op in 
uw testament.

U bent van harte welkom om te komen 
bekijken wat dankzij uw hulp mogelijk is 
in ons opvangcentrum in Soest.

Opvang en noodhulp voor alle dieren in
de regio Eemland en de provincie Utrecht

Stichting 
Dierenzorg 
Eemland

Stichting DierenZorg Eemland
Eemweg 2D - 3764 DG Soest - Tel: 035 - 601 2501 - info@dierenzorgeemland.nl - www.dierenzorgeemland.nl
KvK-nummer 32156782 - Btw-nummer 821094282B01 - IBAN: NL48INGB0000228270

DE ZORG VOOR UW EIGEN HUISDIEREN ALS 

U ER NIET MEER BENT, KUNT U OOK MET EEN 

GERUST HART AAN ONS TOEVERTROUWEN 

Wij regelen direct goede opvang en zorgvuldige 

herplaatsing in een � jn nieuw thuis. Wilt u meer 

weten en uw wensen met ons bespreken? 

Neem dan contact op met Peter of Tamara op 

telefoonnummer 035-6012501 of  

mail: administratie@dierenzorgeemland.nl
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“Calvin (11) 
kwam in ons 

seniorenhuis toen 
zijn baasjes niet 
meer voor hem 

konden zorgen.”

Ontwerp
nieuwe 

opvanglocatie 
in Overijssel

Scan de QR
en ga direct naar

onze website

W

In ons land wonen bijna 2 miljoen honden. 

De unieke en bijzondere positie van de hond 

in onze samenleving vraagt om een eigen 

beschermingsorganisatie. De Koninklijke 

Hondenbescherming is al meer dan 100 jaar 

de stem van alle honden in Nederland.

Wij komen op voor het welzijn van honden 

en adviseren (toekomstige) hondeneigenaren 

en de overheid. Daarnaast vangen wij oude 

en kwetsbare viervoeters op: honden op die 

niet terecht kunnen in de “gewone” asielen, 

verwaarloosd zijn of om een andere reden 

extra zorg en aandacht nodig hebben. Zoals 

de 11 jaar oude Calvin. De mensen waarbij hij 

woonde waren dol op hem en hun andere 

honden. Maar door ernstige ziekte was de 

zorg ze duidelijk boven het hoofd gegroeid. 

Of de eveneens 11-jarige Karma, van wie de 

eige naresse overleed. Karma kwam terecht 

in ons seniorenhuis en wij hebben ervoor ge-

zorgd dat ze een fi jn nieuw thuis kreeg.

Speciaal voor honden als Calvin en Karma 

bouwen we momenteel in Twente een uniek 

prikkelvrij hondenopvangcentrum met huis-

kamers, snuffel tuinen en speelweides.

Voor ons werk zijn wij volledig afhankelijk van 

donateurs en sponsoren. Steun van mensen 

zoals u is dus van cruciaal belang.

Wij zorgen dat honden - ook na

uw overlijden - met zorg, warmte

en liefde worden opgevangen.

Ook na uw overlijden 
zorgen wij voor de honden

Ga voor meer informatie naar 

hondenbescherming.nl/testament

of bel met Gina van Elburg: 06 - 810 713 11

Steun 
ons 

werk
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U kunt het maar beter goed 
geregeld hebben!

Mocht er een moment komen waarop u zelf niet 
meer zorg kunt dragen voor uw hond en/of kat 
dan nemen wij in onze Seniorenclub de zorg 
voor uw huisdier(en) graag over. Wij bieden een 
totaal plaatje. Onze dierenambulances kunnen 
uw huisdier ophalen, seniorendieren kunnen 
een nieuw thuis vinden in ons Catshuys of in de 
Club en jongere dieren kunnen wij professioneel 
voor u herplaatsen. Dit alles kunt u vastleggen 
met ons en met uw notaris. U kunt Stichting 
Nationale Dierenzorg opnemen in uw testament 
om de zorg van uw huisdier(en) na uw overlij-
den over te nemen of als u onze stichting een 
warm hart toedraagt.

Bel voor een persoonlijke kennismaking met 
Inez de Ligt (Directeur) 070 5179 852

www.ndz.nl - www.seniorenclub.nl - 
www.dierenambulancewassenaar.nl

Nalatenschap advertentie A4 formaat staand Samba.indd   1Nalatenschap advertentie A4 formaat staand Samba.indd   1 03-07-22   11:3903-07-22   11:39



WWW.DONERENAANGOEDEDOELEN.NL - 106 - 

De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) verzoeken om 
je uitvaart dan wel je nalatenschap 
te regelen. Vreemd? Niet als je het 
executeurs Cees Prins en Cora Bartels 
vraagt. ‘Zorgen voor mensen zit ons in 
het bloed. Wij kunnen, met hetzelfde 
gevoel waarmee we mensen redden 
op zee, ook na een overlijden discreet 
omgaan met alles wat dierbaar was en 
waaraan men bij leven gehecht was.’

Ze zijn er eigenlijk een beetje ingerold, 
Cees Prins en Cora Bartels van de 
financiële administratie van de KNRM. 
De boekhouding kloppend houden, 
donateurs informeren over periodieke 
giften en het ontvangen en verwerken 
van erfenissen –het behoort allemaal 
tot hun taken.

Gaandeweg zijn ze daarbij ook het uit-
voeren van het executeurschap actief 
aan donateurs gaan aanbieden. Niet 
alleen het financiële gedeelte, maar 
ook de wijze van uitvaart, de teraarde-
bestelling of crematie en de bijzetting 
van de as of het uitstrooien ervan. De 
KNRM als executeur dus.

Testament 
Voor velen bleek dit de oplossing voor 
een dilemma. Bijvoorbeeld voor iemand 
die, soms door omstandigheden, alleen 
is komen te staan in het leven. Iemand 
zonder partner of kinderen die kunnen 
zorgen voor een passend afscheid na 
overlijden. Wie een testament laat 
opstellen door de notaris, krijgt sinds 
2003 de vraag: wie wordt uw execu-
teur? Dit kan niet meer worden gere-

geld in een zogenoemd codicil.
Cees: ‘Het executeurschap dat de 
KNRM aanbiedt, is voor deze toekom-
stige erflaters écht een oplossing. Het 
biedt hen extra zekerheid dat er daad-
werkelijk gebeurt wat zij in hun laatste 
wil kenbaar hebben gemaakt.’ 

‘De KNRM hecht er dan wel aan om bij 
leven al een persoonlijke relatie met de 
erflater te hebben of op te bouwen’, 
vervolgt Cora. ‘Zo kan de afwikkeling 
van de nalatenschap dan later heel per-
soonlijk en passend worden uitgevoerd. 
Zodra er een verzoek binnenkomt, 
plannen we een gesprek. Dat kan hier 
op kantoor, met uitzicht op de redding-
boten in de haven. Of gewoon bij de 
mensen thuis.’

De gesprekken gaan niet alleen 
over de afwikkeling na het 
overlijden’, maar vaak genoeg ook 
over het geleefde leven.

‘De gesprekken gaan niet alleen over 
de afwikkeling na het overlijden’, aldus 
Cees. ‘Maar vaak genoeg ook over het 
geleefde leven. Dat zijn soms indrin-
gende gesprekken. Bijvoorbeeld over 
waarom de KNRM wel, maar familiele-
den niet worden opgenomen als erfge-
naam. Dit draagt bij aan het opbouwen 
van een vertrouwensband.’
 
‘Afspraken over hoe wij moeten 
handelen na het overlijden leggen wij 
altijd vast op papier, een zogenoemd 
Persoonlijk Memorandum, waarna dit 
document in een kluis bij de KNRM 
wordt bewaard,’ zegt Cora. ‘Dat 
moet ook wel, omdat ons soms ook al 
huissleutels, bankgegevens of pincodes 
worden toevertrouwd. Ook vragen we 
altijd wie allemaal een kopie van de 
huissleutel heeft.’
 

De KNRM als
executeur, 
‘Gesprekken 
die gaan over 
leven en dood’

Cora Bartels (links) in gesprek met Ineke en Nico Knape (rechts) tijdens opnames 
voor het TV-programma De Nalatenschap op de reddingboot die de naam van hun 
ouders draagt. Dit is terug te zien via de website van de KNRM (www.knrm.nl).
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Cees: ‘Soms menen derden recht te 
hebben op delen van de boedel. Dan 
kom je binnen in een huis en zie je op 
de muur duidelijk waar de schilderijen 
hebben gehangen. Dat is niet altijd 
zoals de erflater dat heeft gewild.’

Verrassingen
‘Maar hoe goed je zaken ook door-
spreekt, wanneer iemand plots komt 
te overlijden, kom je altijd weer voor 
verrassingen te staan,’ zegt Cora. 
‘Zo bleek een meneer bij leven een 
verwoed muntenverzamelaar te zijn 
geweest. Die man hád me een collec-
tie! Op zijn Amsterdamse bovenwoning 
vonden we 1500 kilo aan munten. 
Dat de vloer het al die tijd gehouden 
heeft, is me nog een raadsel. Het was 
een flinke klus die munten uit huis te 
halen.’
 
‘Toen een andere meneer, waarbij wij 
al een aantal keren op bezoek waren 
geweest, plotseling overleed, bleek er 
nog niets geregeld voor zijn uitvaart,’ 
herinnert Cees. ‘Dat hebben wij toen 
gedaan, tot aan de muziek aan toe. 
In gedachten groeven Cora en ik naar 
aanknopingspunten welke muziek hij 
had kunnen waarderen. Uiteindelijk 
hebben we, naast twee andere num-
mers, Sailing van Rod Stewart gekozen. 
Gezien zijn passie voor zeilen hopelijk 
een goede keuze.’
 
Gemiddeld vallen er bij de KNRM 
jaarlijks zo’n vijftig tot zestig nalaten-
schappen open. De helft daarvan is niet 
op voorhand bekend.Dit zijn mensen, 
donateurs en niet-donateurs, van wie 
je verder geen idee had dat ze blijkbaar 
zo’n band hadden met de KNRM.
 
Wat er met dat geld gebeurt verschilt. 
Soms is de bestemming vooraf al be-
paald in het testament van de erflater. 
‘Andere keren kiezen we zelf een doel 
binnen de KNRM. De bestemming 

varieert van een reddingboot, met 
naamgeving van de erflater, tot nieuwe 
reddingpakken voor de vrijwilligers van 
een bepaald station.’
 
Cora: ‘Zo vinden we altijd een nut-
tige bestemming voor bedragen of 
achtergelaten bezittingen. Zelfs voor 
het kunstbeen dat een meneer ooit 
achterliet achter een gordijn in de ka-
mer van zijn verpleeghuis. Dat hebben 
we geschonken aan een stichting die 
protheses opknapt en aanbiedt aan 
mensen in ontwikkelingslanden. Ie-
mand in Indonesië is nu intens gelukkig 
met dat been.”

Wilt u meer weten over de 
mogelijkheden om de  
KNRM te benoemen in uw testament?
De KNRM beschikt over veel ervaring 
met nalatenschappen en waar mogelijk 
willen wij u graag helpen. Cees Prins en 
Cora Bartels zijn onze specialisten op 
dit gebied en geven u graag persoonlijk 
antwoord en toelichting op uw vragen. 

Beiden zijn bereikbaar via 0255 54 84 
54 of per e-mail: c.prins@knrm.nl of 
c.bartels@knrm.nl. 

Boek ‘Wie goed doet...’ 
Ook kunt u het boek ‘Wie goed 
doet…’ geheel vrijblijvend bij hen aan-
vragen. Dat kan ook via www.knrm.nl/
boek of door de bon in te vullen die u 
vindt in dit blad. Hierin staan de moge-
lijkheden van schenken en nalaten op 
een rij. Hier vindt u ook het antwoord 
op de vraag: waarom heten redding-
boten zoals ze heten? U krijgt inzicht 
in wat schenkers heeft bewogen een 
reddingboot te schenken, voorzien van 
de naam van een dierbare. Achter de 
gekozen namen gaat een hele wereld 
schuil.
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Over de KNRM
De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij redt en helpt mensen 
in nood op het water: 24 uur per 
dag, 365 dagen per jaar, kosteloos 
en onder alle omstandigheden. De 
vrijwillige bemanningen op de 45 
reddingstations komen jaarlijks zo’n 
2.000 keer in actie waarbij ongeveer 
3.000 mensen veilig aan de wal 
worden gebracht. De KNRM is een 
goed doel dat volledig afhankelijk 
is van donaties en nalatenschappen. 
Voor meer informatie: www.knrm.nl.



 Livingstoneweg 18, 4462 GL Goes  •  0031 ( 0 ) 6 42 11 45 42  •  info@veilinghuisdejager.nl

DE HOOGSTE OPBRENGSTEN TEGEN DE LAAGSTE KOSTEN

WIJ TAXEREN DOOR GEHEEL NEDERLAND EN BELGIË

U betaalt achteraf slechts € 15 per kavel
INBRENGCOMMISSIE

UW ITEM HIERONDER?

Wij kunnen voor u veilen, van 1 item tot een gehele inboedel of verzameling.
Van kunst tot antiek, van juwelen tot zilver en van design tot aziatica. 

Hiervoor berekenen wij géén inbrengcommissie.
Wij kunnen u van dienst zijn voor het taxeren van een erfenis verdeling.

Uniek door simultaan met de zaal, live te veilen op de 8 grootste internet platforms. 
Door onze persoonlijke en discrete benadering, hét veilinghuis voor al uw kostbaarheden.

0%

WWW.VEILINGHUISDEJAGER.NL

Poul Kjaerholm PK 11 
Hamerprijs € 8.500,-

Staand horloge 
Hamerprijs € 13.000,-

Empire klok
Hamerprijs € 16.000,-

Wapenschotel, 18e eeuw
Hamerprijs € 22.000,-

Visbagh
Hamerprijs € 32.000,-

Turmuhr 
Hamerprijs € 34.000,-

Stoelklok met speelwerk 
Hamerprijs € 17.000,-

Drakenvaas, China
Hamerprijs € 56.000,-

Zakhorloge
Hamerprijs € 4.000,-

Boeddha, verguld brons
Hamerprijs € 19.000,-

Collier, 3 rijen bloedkoraal
Hamerprijs: € 30.000,-

Yixing theepot 19e eeuw
Hamerprijs € 16.000,-

Breguet horloge
Hamerprijs € 40.000,-

Cartier Santos
Hamerprijs € 5.500,-

18e Eeeuwse tafelklok 
Hamerprijs € 15.000,-

Boeken Buffon 
Hamerprijs € 3.400,-

Broche met diamanten
Hamerprijs € 8.000,-

Rijtuig horloge
Hamerprijs € 7.500,-

Kangxi kaststel 
Hamerprijs € 24.000,-

Barometer, 18e eeuw
Hamerprijs € 3.200,-

Collectie Meissen 
Hamerprijs € 22.000,-

Schotels haringvangst
Hamerprijs € 3.800,-

Rolex herenhorloge
Hamerprijs € 20.000,-

Hermes tas, jaren ‘80
Hamerprijs € 3.000,-

Kabinet
Hamerprijs € 24.000,-

Wanli kom ca. 1600
Hamerprijs € 28.000,-

Collier, bloedkoraal
Hamerprijs € 19.000,-

Kandelaren, 18e eeuw
Hamerprijs € 26.000,-

Schilderij, Jan Sluijters
Hamerprijs € 9.500,-

Schouwklok A’dam
Hamerprijs € 19.000,-

Staand horloge
Hamerprijs: € 22.000,-

Vaas, Copier
Hamerprijs € 6.000,-

Borden China     
Hamerprijs € 12.000,-

Ikoon
Hamerprijs € 12.000,-

Zakhorloge 
Hamerprijs € 9.500,-

Diamant 4.20 Ct.
Hamerprijs € 15.000,-

19e eeuws ivoor
Hamerprijs € 46.000,-

Glas, 18e eeuw
Hamerprijs € 1.900,-

Bijbel, 19e eeuw
Hamerprijs € 2.200,-

Van 1 Item   
Hamerprijs € ?   

tot en met   
Hamerprijs € ?   verzameling

Hamerprijs € ?   of inboedel
Hamerprijs € ?   

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op

Pendule, ca. 1810
Hamerprijs € 11.000,-

VEILING
RESULTATEN

VEILING
RESULTATEN

H E T  GRO OT S T E 
V EI LI NGH UI S

VA N  Z UI D -W E S T 
NEDERL A ND
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Maak de verdeelkeuzes Maak de verdeelkeuzes 
alvast bij levenalvast bij leven

Het pluspunt van de 
nalatenschapsbemiddelaar

Ook al nemen erfgenamen zich nog 
zo hard voor de inboedel netjes 
onder elkaar te verdelen, gaandeweg 
ontstaat er toch vaak onenigheid. 
Oorzaak is steevast onduidelijkheid 
over wat de erflater bedoeld had. 
Door de inboedel bij leven al op 
papier te verdelen en beschrijven en 
dat document bij het testament te 
voegen, besparen alle betrokkenen 
zichzelf en elkaar veel ‘gedoe’ en 
blijven de persoonlijke verhoudingen 
wat ze zijn. 
Tekst: Jeroen Kuypers  

Onenigheid kan over alles ontstaan: 
over een waardevol schilderij 
evengoed als over een koffiekopje 
waaraan enkel sentimentele waarde 
kleeft. Geld of emotie zijn beide 
krachtige argumenten om niet te 
accepteren dat een zuster of neef met 
een voorwerp naar huis gaat dat in 
gedachten al van jou was. “Moeder 
had het aan mij beloofd!” heet het 
dan, maar niemand kan het nog aan 
moeder vragen. 

Geen discussie
“Precies daarom is het van belang 
dat de erflater zelf duidelijkheid 
verschaft, en wel door nog bij leven de 
verdeling van zijn spullen op papier te 
zetten,” zegt Arno de Jager, directeur 
van het gelijknamige veilinghuis 
in Goes. “Dat kan in samenspraak 
met de erfgenamen. Precies daarom 
noemen wij deze dienstverlening 
‘nalatenschapsbemiddeling’. In 
een document wordt gedetailleerd 
beschreven welke voorwerpen naar 
welke erfgenaam gaan.  Dat kunnen 
familieleden, maar ook vrienden, 
buren of goede doelen zijn. Dat 
document wordt bij het testament 
gevoegd en de notaris die dit heeft 
opgesteld wordt ook als testamentair 
executeur aangesteld. Tijdens het 
proces van verdeling kunnen er altijd 
nog erfgenamen zijn die menen dat 
de erflater iets anders bedoelde, 
maar elke discussie daarover kan snel 
worden beëindigd met een verwijzing 
naar het document. Hoe de erflater 
het bedoelde staat zwart op wit, daar 
valt geen woord of letter meer aan te 
veranderen.” 

‘Ontzamelen’ 
Nalatenschapsbemiddeling heeft 
diverse voordelen, stelt Arno de Jager. 
Ten eerste voor de erflater zelf. “Die 
is misschien heel zijn leven spullen aan 
het verzamelen geweest en begint nu 
met een gerust hart te ‘ontzamelen.’ 
Hij of zij hoeft zich geen zorgen meer 
te maken wat er met die voorwerpen 
moet gebeuren. Er valt werkelijk een 
last van de schouders.” In de tweede 
plaats voor de erfgenamen. “Niemand 
zit er op te wachten de verhouding 
met een broer of zus te laten verzuren 
door ruzie over spullen. Hoe langer 
zo’n ruzie vervolgens duurt, hoe 
hoger de emotionele kostprijs van die 
voorwerpen. En tenslotte is er ook 
nog een financiële. Onenigheid heeft 
een vertragend effect. Zolang de 
erfgenamen niet verder kunnen met 
elkaar, kunnen ze dat ook niet met 
de woning. Een huurwoning hoeft 
meestal niet binnen een week schoon 
te worden opgeleverd maar een beetje 
aanslepende ruzie leidt al snel tot één 
of twee maanden uitstel en dan begint 
de rekening op te lopen. Dat zijn 
letterlijk kosten op het sterfhuis die 
makkelijk vermeden kunnen worden 
via nalatenschapsbemiddeling.” 

Tien jaar ervaring
Het inschakelen van een 
nalatenschapsbemiddelaar, waarin 
Veilinghuis De Jager in Goes al ruim 
tien jaar ervaring heeft, ontdoet 
het verdelen van de boedel van alle 
emotionele angels en klemmen. Het 
gevolg is dat de erflater zich bij leven 
minder zorgen hoeft te maken en dat 
de erfgenamen zich na zijn of haar 
dood volledig kunnen concentreren op 
de herinneringen aan de overledene 
die ze met elkaar delen. Voor alle 
betrokkenen is dat alleen maar winst.

Meer informatie
www.veilinghuisdejager.nl       

VEILING
RESULTATEN

VEILING
RESULTATEN
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H E T  GRO OT S T E 
V EI LI NGH UI S

VA N  Z UI D -W E S T 
NEDERL A ND

DE HOOGSTE OPBRENGSTEN TEGEN DE LAAGSTE KOSTEN

WIJ TAXEREN DOOR GEHEEL NEDERLAND EN BELGIË

U betaalt achteraf slechts € 15 per kavel
INBRENGCOMMISSIE

UW ITEM HIERONDER?

Wij kunnen voor u veilen, van 1 item tot een gehele inboedel of verzameling.
Van kunst tot antiek, van juwelen tot zilver en van design tot aziatica. 

Hiervoor berekenen wij géén inbrengcommissie.
Wij kunnen u van dienst zijn voor het taxeren van een erfenis verdeling.

Uniek door simultaan met de zaal, live te veilen op de 8 grootste internet platforms. 
Door onze persoonlijke en discrete benadering, hét veilinghuis voor al uw kostbaarheden.

0%

WWW.VEILINGHUISDEJAGER.NL

Klokset, 19e eeuws
Hamerprijs: € 12.500,-

Staand horloge 
Hamerprijs € 13.000

Empire klok
Hamerprijs € 16.000

Wapenschotel, 18e eeuw
Hamerprijs € 22.000,-

Zilveren theedoos, 
Hamerprijs: € 9.000,- 

Spiegeltelescoop, 
Hamerprijs € 7.500,-

Armband jaren ’70
Hamerprijs € 4.400 

Drakenvaas, China
Hamerprijs € 56.000,-

Dekselpot, ca. 1780
Hamerprijs € 20.000,-

Boeddha, verguld brons
Hamerprijs € 19.000,-

Collier, 3 rijen bloedkoraal
Hamerprijs: € 30.000,-

Yixing theepot 19e eeuw
Hamerprijs € 16.000,-

Meiping vaas, China
Hamerprijs € 82.000,-

Pendule, ca. 1810
Hamerprijs € 11.000,-

Sculptuur bloedkoraal
Hamerprijs € 28.000

Wu Shuang Pu
Hamerprijs € 28.500,-

Broche met diamanten
Hamerprijs € 8.000,-

Yixing, 18e eeuw
Hamerprijs € 16.000,-

Rosenburg Den Haag
Hamerprijs € 3.200,-

Kangxi kaststel 
Hamerprijs € 24.000,-

Barometer, 18e eeuw
Hamerprijs € 3.200,-

Kom, Chinees porselein
Hamerprijs € 24.000

Karel Appel, 1958
Hamerprijs € 6.500,-

Jaeger LeCoultre
Hamerprijs € 13.000,-

Hermes tas, jaren ‘80
Hamerprijs € 3.000,-

Keizerlijk tapijt 
Hamerprijs € 16.000,-

Wanli kom ca. 1600
Hamerprijs € 28.000,-

Collier, bloedkoraal
Hamerprijs € 19.000,-

Kandelaren, 18e eeuw
Hamerprijs € 26.000,-

Schilderij, Jan Sluijters
Hamerprijs € 9.500

Vergulde brons
Hamerprijs € 32.000,-

Vaas Daum Nancy
Hamerprijs € 3.800,-

Vaas, Copier
Hamerprijs € 6.000,-

Vaas Georg Jensen     
Hamerprijs € 6.000,-

Schilderij Ben Viegers
Hamerprijs € 7.500,-

Armband, 19e eeuw
Hamerprijs € 5.000,-

Diamant 4.20 Ct.
Hamerprijs € 15.000,-

19e eeuws ivoor
Hamerprijs € 46.000,-

Glas, 18e eeuw
Hamerprijs € 1.900,-

Bijbel, 19e eeuw
Hamerprijs € 2.200,-

Van 1 Item   
Hamerprijs € ?   

tot en met   
Hamerprijs € ?   verzameling

Hamerprijs € ?   of inboedel
Hamerprijs € ?   

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op



Het gezin Wijsenbeek had een gezamenlijke passie: zeilen. 
Maar toen ze terugkwamen van een zeilwedstrijd, gebeurde 
er iets verschrikkelijks: ze werden aangereden en dit ongeluk 
werd hun tienerzoon Nikolaas fataal ... 

“Het was het begin van een inktzwarte periode”, vertelt vader 
André. Het water bood het getroffen gezin troost. “We waren al 
heel lang donateur van de KNRM. En het leek ons een prachtig 
idee om een stap verder te gaan en een reddingboot te schen-
ken.” Die boot, de Nikolaas Wijsenbeek, kwam er in 2009.  
“De schenking was in de eerste plaats bedoeld als In Memoriam,  

maar het heeft ons ook veel positiefs gebracht”, aldus moeder 
Hetty. “Onze zoon leeft voort via deze reddingboot.” 

André en Hetty zijn ‘gewone’ mensen die buitengewone dingen 
doen voor de KNRM. Hun verhaal staat in het boek ‘Wie goed  
doet ...’. Een eerbetoon aan mensen die ons werk op een bijzondere 
manier steunen. Dat is hard nodig, want de KNRM is een goed doel 
dat volledig afhankelijk is van donaties. 

Meer weten over schenken of nalaten? Bestel gratis  
het inspirerende verhalenboek ‘Wie goed doet’.

K O N I N K L I J K E  N E D E R L A N D S E  R E D D I N G  M A A T S C H A P P I J
C
A
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 Ja, ik ontvang graag gratis het boek 
‘Wie goed doet ..., waarom heten 
reddingboten zoals ze heten’.

 Ja, ik wil graag een vrijblijvend  
persoonlijk gesprek over schenken of  
nalaten met Cora Bartels of Cees Prins.

Achternaam  Voorletters m/v

Straat

Postcode Woonplaats

Telnr.  E-mail

Wij leggen uw gegevens vast om uitvoering te geven aan uw aanvraag en u op passende wijze op de hoogte  
te houden van onze werkzaamheden en fondsenwervende acties. Zie ook: www.knrm.nl/privacy-statement.

BESTEL VANDAAG NOG GRATIS  
HET INSPIRERENDE VERHALENBOEK!
GA NAAR WWW.KNRM.NL/BOEK OF STUUR VRIJBLIJVEND DEZE BON OP.

Stuur deze bon in een envelop naar de KNRM, t.a.v. Cora Bartels, 
Antwoordnummer 507, 1970 WB IJmuiden. Een postzegel is niet nodig.

“ Onze zoon leeft 
voort via deze  
reddingboot”

KNR2218488446209_Adv_Schenken_en_Nalaten_CA714_210x297mm_A.indd   1KNR2218488446209_Adv_Schenken_en_Nalaten_CA714_210x297mm_A.indd   1 20-10-2022   15:3720-10-2022   15:37



Scan de QR-code om naar de Erkenningspaspoorten van de door
het CBF Erkende Goede Doelen te gaan, of kijk op www.cbf.nl/.

Nalaten met een gerust hart
Erkende Goede Doelen voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Ze dragen
bij aan een betere wereld, gaan zorgvuldig om met elke euro en leggen
verantwoording af. Het CBF controleert dit als toezichthouder. Let op
het ‘Erkend Goed Doel’-logo. Dan weet je dat je gerust kunt geven.



Een wereld zonder kanker
Kunt u zich dat voorstellen? 
Het is onze droom en ambitie. 
Elke dag werken wij hieraan. 
Een gift uit een nalatenschap 
is een bijzondere manier om 
hieraan bij te dragen. 

In onze Gids over nalaten leest u stap voor stap hoe u 
uw nalatenschap makkelijk kunt regelen. En hoe u kunt 
bijdragen aan onze misse met de mooiste gift die u 
kunt geven aan toekomstige generaties. Het is geven 
uit liefde voor morgen.

Vraag vandaag nog vrijblijvend 
de gids aan door de boven-
staande QR-code te scannen 
met uw telefoon. 

Voor meer informatie ga naar 
wkof.nl/nalaten of bel naar
020 344 95 95. Wij informeren 
u graag verder.

Ook mevrouw  
 Boer geeft

uit liefde voor 
morgen.

Advertentie_Schenken & Nalaten aan Goede Doelen_2021-11-09.indd   1Advertentie_Schenken & Nalaten aan Goede Doelen_2021-11-09.indd   1 08/11/2021   15:3408/11/2021   15:34



2 Nierstichting
3 Terre des Hommes
4 Ronald McDonald Kinderfonds
5 ZOA Nederland
8 Dierenlot

12 Rijksmuseum
13 EVA4Kids Foundation
14 Juconi
15 Fonds Kind & Handicap
16 Make -A-Wish Nederland
17 Haags Dierencentrum
20 Bears in Mind
21 Stichting LEO
21 Marjo Hoedemaker Elephant Foundation
22 Stichting Natura Iberica
22 FONA Conservation
23 Stichting Rugvin
23 Haandrikman Uitvaartverzorging
24 KNCV Tuberculosefonds
24 Artsen zonder Grenzen
25 Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming 

van Dieren
30 United World Colleges Netherlands
31 De vakantiebank
32 Weekend Academie
32 Stichting IMC Weekendschool
33 Stichting Lezen en Schrijven
34 School’s Cool
35 De Schoolschrijver
38 Hour of Power
39 Leprazending Nederland
40 VluchtelingenWerk Nederland
41 Bijenstichting
44 Stichting Vluchteling
45 Kansfonds
46 Zeehondencentrum Pieterburen 
48 NVVE
54 Stichting Zeesleepboot Holland

55 Het Scheepvaartmuseum Amsterdam
56 Reddingsbrigade Nederland
57 Maritiemmuseum Rotterdam
58 Woord en Daad
59 Stichting Dierennood
60 Maag Lever Darm Stichting
62 Amivedi
63 Scouting Nederland Fonds
64 Save the Children
66 Goede Doelen Nederland
66 A Seal
67 Humanitas
70 Vereniging Rembrandt
71 Panorama Mesdag
72 MS Research
74 Vereniging Hendrick de Keyser
74 De Hollandsche Molen
75 Erfgoedvereniging Bond Heemschut
80 Landschapsbeheer Friesland
81 Waddenvereniging
82 Agrarisch Natuurfonds Fryslân
83 Stichting Nationale Boomfeestdag
84 It Fryske Gea
84 Stichting Interserve Nederland
85 Stichting Leeuw
88 Van Gogh Sites Foundation
89 Hersenstichting 
90 Operatie Mobilisatie
92 CBF
94 Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
94 Artsen zonder Grenzen 
94 FiftyFifty Deals
95 Stomavereniging

102 Dutch Cell Dogs
102 Stichting Zwerfdier
103 Stichting DierenZorg Eemland
104 Koninklijke Hondenbescherming
105 Stichting Nationale Dierenzorg Wassenaar
106 KNRM
110 KNRM
111 CBF
112 Wereld kanker Onderzoek Fonds
114 www.donerenaangoededoelen.nl
115 Allard Pierson
116 Longfonds
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EEN MULTIFUNCTIONELE 

WEBSITE VOOR DONATEURS, 

GOEDE DOELEN EN FONDSEN.

Onlangs vond de lancering van onze 

nieuwe website plaats. Hierdoor ontstaat er 

naast dit prachtige magazine een uitgebreide 

website waarop u kunt doneren. Dankzij ons 

nieuwe systeem kunt u via een vertrouwde 

digitale omgeving rechtstreeks bijdragen aan uw 

goede doel naar keuze. Voor de goede doelen 

ontstaat er nu een mogelijkheid om de 

bedrijfspresentatie uit het magazine nu ook 

online zichtbaar te maken.

Als online tussenpersoon fungeren 

tussen u, als donateur, en het 

beoogde goede doel.
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rechtstreeks bij het goede doel

terechtkomt.

BETROUWBAAR

Wij staan altijd voor u klaar met een 

passend antwoord op uw vraagstuk. 

Doneren is nog nooit zo makkelijk 

geweest.

PERSOONLIJK CONTACT

Zichtbaar op alle mogelijke platformen

en SEO geoptimaliseerd

ZICHT- & VINDBAARwww.schenkenennalatenaangoededoelen.nl
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Het Allard Pierson beheert de erfgoedcollecties van 
de Universiteit van Amsterdam. 10.000 jaar wereld-
wijde cultuurhistorie komt hier samen. 
Het is een levendig instituut. In ons monumentale 
gebouwencomplex aan de Amsterdamse Oude 
Turfmarkt wordt onderzocht en onderwezen. 
Besproken en ontdekt. En heel veel gedeeld. Met 
prachtige tentoonstellingen in ons museum. 
Rondleidingen en lezingen.  
Ook de collecties zelf zijn continu in beweging.  

WAT ZOU U WILLEN MEEGEVEN AAN VOLGENDE GENERATIES?
We onderhouden en restaureren. En we vullen aan. 
Iedere dag komen er oude en nieuwe stukken bij. 
Zo kunnen nog vele generaties na ons ontdekken waar 
wij nu het meest van genieten. 
U speelt daarbij een belangrijke rol: door vriend te 
worden, te schenken of het Allard Pierson op te nemen 
in uw testament, kunt u ons heel gericht ondersteunen. 
U helpt dan niet alleen de collecties te behouden, maar 
laat ook een duidelijke boodschap achter. U laat zien wat 
u belangrijk vindt. Wat u wilt meegeven aan later.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u contact opnemen met Erika Happe via 0651222619 
en e.happe@uva.nl. Meer informatie vindt u ook op allardpierson.nl/steun.



Wilt u meer weten over nalaten aan Longfonds?
Vraag vrijblijvend onze nalatenboekjes aan via longfonds.nl/nalaten,
telefonisch op (033) 434 12 12 of scan de QR-code met uw mobiele telefoon.

Wat laat u de wereld na?
Met uw nalatenschap kunt u bijdragen aan een wereld zonder longziekten

Uw wensen voor uw nalatenschap vastleggen is een bijzonder 
moment. Daarom heeft Longfonds twee boekjes gemaakt. 

In het boekje ‘Voor altijd’ leest u over de verschillende vormen van nalaten, 
het executeurschap en het werk van Longfonds. Het boekje ‘Voor later’ is een 
levensdocument, waarin u uw eigen wensen, dromen en herinneringen kunt 
opschrijven. Het geeft de executeur inzicht in uw nalatenschap en is voor uw 
dierbaren een bijzonder aandenken.

Vraag vrijblijvend onze nalatenboekjes aan via longfonds.nl/nalaten.

Voor altijd
Voor later

18
34

1


