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Geven heeft vele vormen
Musea, muziek- en andere cultuurinstellingen hebben nog steeds steun nodig.
De Taskforce culturele en creatieve sector meldde in september 2021
dat de totale schade in de sector in 2021 uitkomt op 2,8 miljard euro.
Naast de steun van de overheid is hulp door particulieren en bedrijven

John-Luis (13) is samen met zijn moeder en zus
gevlucht voor het aanhoudende geweld in ZuidSoedan. Na een lange reis vonden ze veiligheid
in het vluchtelingenkamp Bidi Bidi in Oeganda.
Hier gaat John-Luis naar school en hij heeft grote
plannen. “Ik wil later dokter worden, zodat ik mensen kan helpen.” U kunt hem en vele anderen
hierbij ondersteunen.
Wereldwijd zijn meer dan 82 miljoen mensen gedwongen
op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Deze
mensen hebben hun thuis en oude leven achter moeten
laten, op zoek naar veiligheid voor zichzelf en hun gezin.
UNHCR biedt hen opvang, onderwijs en werkgelegenheid, zodat zij kunnen bouwen aan een nieuwe toekomst.
Deze wens leeft al bij jongeren, zoals John-Luis.

Bouw mee aan de toekomst
Met een bijdrage aan UNHCR bouwt u mee aan de toekomst
van mensen op de vlucht. Bent u benieuwd hoe u een
duurzame impact kunt maken? Neem voor een vrijblijvend
gesprek gerust contact op met Karien Jeekel-van Acker via
070 250 18 13 of per e-mail via jeekel@unhcr.org.
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“Ik wil later dokter worden,
want ik wil mensen helpen.
Gelukkig kan ik hier naar
school.” JOHN-LUIS

Foto: © UNHCR/David Azia

Mensen op de vlucht bouwen
aan een nieuwe toekomst.
Legt u het fundament?

hard nodig. Daarvoor zijn vele mogelijkheden.
Kleine en grote donaties

websites, teksten, promotie enz. wordt

Of u nu tien of tienduizend euro doneert

mede mogelijk gemaakt door particulieren

maakt qua intentie niet uit. Dat u wílt

en bedrijven die een aantal uur hun kennis

steunen is belangrijk. Alle financiële giften

beschikbaar stellen. Of uit hun netwerk

zijn zeer welkom; veel kleine donaties

iemand aandragen.

maken samen ook een groot bedrag!
Win-win
Geef uw tijd

Als klap op de vuurpijl schiet niet alleen

De inzet van een groot aantal vrijwilligers

de betreffende organisatie iets op met uw

was altijd al van belang bij musea,

steun. Gegarandeerd geeft het uzelf ook een

erfgoedinstellingen, verenigingen en goede

positief en voldaan gevoel!

doelen. De waarde van dat vrijwilligerswerk
is alleen maar groter geworden. De
uitdrukking ‘tijd is geld’ gaat ook hier op.

Bijna de helft van alle vluchtelingen wereldwijd is nog maar
kind. In Oeganda ligt dit percentage zelfs op 60%. UNHCR
zorgt ervoor dat zij onderwijs
krijgen en in veiligheid kunnen
leven en leren. Zo hebben we
onder andere bereikt dat
334.400 gevluchte kinderen in
vluchtelingenkamp Bidi Bidi
naar school gaan. UNHCR is dé
VN-Vluchtelingenorganisatie
die al 70 jaar vluchtelingen opvangt, beschermt en helpt om
een toekomst op te bouwen, dit
doen wij in 130 landen.

Talloze instanties kunnen broodnodige
bezuinigingen doorvoeren dankzij de
belangeloze inzet van tienduizenden
mannen en vrouwen.
Deel uw kennis of netwerk
Veel organisaties, zeker de wat kleinere,
kunnen niet altijd de gewenste professionals
inhuren voor een activiteit. Heel veel

Colofon
Gids Mecenas is een editie van DoorGeven, uitgave van Insite Media
en verschijnt als bijlage bij EW Weekblad en Quote. Meer informatie en
nieuws over mecenaat en de organisaties in deze gids, kunt u vinden op
de website www.gidsmecenas.nl.

www.unhcr.nl/wat-jij-kan-doen

© 2021 Insite Media
Foto voorpagina: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
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Nalaten aan cultuur:
een serieuze optie
Geld nalaten aan goede doelen zoals religieuze instellingen of aan bijvoorbeeld
de Nierstichting of het KWF is al jaren ingeburgerd. Dat kunst en cultuur ook in
een testament kunnen staan is helaas minder bekend. Daarom wil de kersverse
stichting Nalaten aan cultuur er meer bekendheid aan geven.
Onder meer Noraly Beyer en
Cornald Maas zijn ambassadeur van
de Stichting Nalaten aan cultuur

Door: Anne-Rose Hermer
Ook cultuur is een goed doel

waardoor het geschonken bedrag in zijn

Hoewel de kunst- en cultuursector

geheel naar het goede doel gaat.

tijdens het coronatijdperk behoorlijke

Ook culturele instellingen vallen immers

klappen moest incasseren, is dit niet de

onder goede doelen. Bovendien straalt

aanleiding voor het oprichten van de

een ANBI nummer betrouwbaarheid

nieuwe stichting. ”Eigenlijk is de nood

uit. De tweede voorwaarde is dat een

hoog sinds het beleid van Halbe Zijlstra,”

culturele instelling een aanspreekpunt

vertelt Mathilde Smit, hoofd development

heeft voor geïnteresseerden die cultuur in

bedrag aan een museum moet worden

niet om miljoenen hoeft te gaan. Kleinere

Holland Festival en bestuurslid van

hun testament willen opnemen. Dat hoeft

besteed aan educatie.

bedragen zijn van harte welkom. “Alle

de stichting Nalaten aan cultuur. “In

geen professionele fondsenwerver te

Bij veel musea kan dat. Maar wat als een

beetjes helpen. Aan de andere kant

december 2020 hebben negen culturele

zijn, want die is er niet altijd. Het mag een

modern toneelgezelschap een erfenis

zijn er mensen die geen ruim gevulde

instellingen besloten om de Stichting

vrijwilliger zijn die zich in dit onderwerp wil

krijgt op voorwaarde dat er Shakespeare

bankrekening hebben, maar wel een

Nalaten aan cultuur in het leven te

verdiepen.”

voorstellingen mee worden georganiseerd?

afbetaalde woning. Als er geen kinderen

En hoe benader je donateurs om hen

zijn of andere familieleden met wie ze een

roepen. Inmiddels zijn er vijftig culturele
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instellingen, in de ruimste zin van het

Samenwerking

te informeren over mogelijkheden je

warme band hebben, dan is het mogelijk

woord, bij ons aangesloten. Sinds juli 2021

Alle leden van de Stichting Nalaten aan

cultuurorganisatie in hun testament op

om de opbrengst van hun woning over

zijn we officieel een stichting.

cultuur leveren een financiële bijdrage

te nemen? Op welke toon doe je dat?

goede doelen te verspreiden.”

Er zijn twee voorwaarden om je bij ons te

naar draagkracht. Het voordeel van de

Wie heeft daar ervaring mee? Daarom is

Tot slot meldt Smit dat notarissen alles

kunnen voegen. De eerste voorwaarde

samenwerking is kennis delen en samen

het gezamenlijk optrekken zo belangrijk.

weten over de mogelijkheden om goede

is dat de culturele instelling een ANBI

nieuwe kennis opdoen. Voor veel culturele

We leren van elkaar en volgen samen

doelen iets na te laten.

nummer moet hebben. ANBI staat voor

instellingen zijn nalatenschappen nieuw.

workshops bij deskundigen op dit gebied.”

Algemene Nut Beogende Instellingen.

“Hoe ga je om met een nalatenschap? Wat

Goede doelen met een ANBI nummer

als je niet aan een eis kunt voldoen? Stel

Geen miljoenen

hoeven geen erfbelasting te betalen,

dat iemand aangeeft dat het nagelaten

Smit benadrukt dat het bij nalatenschappen
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Meer informatie:

www.nalaten-aan-cultuur.nl
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Stichting Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds (NMF)
Het NMF geeft al 33 jaar muziekinstrumenten in bruikleen aan
veelbelovende musici (professionals en muziekstudenten) om hun
verdere muzikale ontwikkeling te stimuleren. Zo draagt het NMF bij
aan een bloeiend en hoogstaand Nederlands muziekleven.

Door muziekminnende begunstigers

Wij zijn onze muziekliefhebbers buitenge-

Onze muzikale missie is mogelijk dankzij

woon erkentelijk. Wat we kunnen terugge-

de steun van vele begunstigers. Het NMF

ven is betrokkenheid bij onze musici, de

ontvangt geen subsidie. 90 procent van

Stichting en onze projecten. Een paar maal

onze inkomsten krijgen wij van betrokken

per jaar ontvangen we onze begunstigers

particulieren en particuliere fondsen. 10

als eregasten tijdens bijzondere concerten,

procent is afkomstig van de bijdrage van

zoals intieme huiskamerconcerten, de fees-

onze musici.

telijke Presentatieconcerten en optredens

We ontvangen naast geldelijke donaties

in de mooiste concertzalen van Nederland.

Instrument voor talent

Een museale collectie

ook schenkingen in de vorm van instru-

Voor talentvolle musici is een muziekin-

Met ruim 500 instrumenten en 250 strijk-

menten, of bijvoorbeeld tijd en expertise.

strument dat uitdaagt en inspireert van

stokken is de collectie van het NMF een

Ook komt het steeds vaker voor dat

groot belang. Deze instrumenten zijn vaak

van de grootste collecties muziekinstru-

mensen het NMF in hun testament opne-

buitengewoon kostbaar. Het Nationaal Mu-

menten in Europa. De waarde van de

men. Heel vaak weten we niet dat er een

ziekinstrumenten Fonds helpt musici voor

collectie is circa 36,5 miljoen euro. Strijkin-

nalatenschap komt. Soms laten mensen bij

wie de aankoop van zo’n instrument ver

strumenten vormen de kern. Maar we

leven weten dat het NMF in hun testament

buiten bereik is en geeft ze een instrument

hebben ook vleugels, fortepiano’s, harpen,

staat. Marie-Therese Kuijkhoven, medewer-

in bruikleen waarmee ze kunnen groeien,

klassieke gitaren en bijvoorbeeld ook een

ker nalatenschappen: ‘Dat is prettig, want

uitblinken en zich kunnen onderscheiden.

basklarinet, contrabasklarinet, contrabas-

dan kunnen we degene bij leven betrekken

Rond de 400 musici spelen structureel

fluit, orgel en marimba. Onze twee bij-

bij onze Stichting en samen kijken hoe

op een instrument van het NMF. In totaal

zondere strijkstokkencollecties (barok en

mensen invulling willen geven aan hun

hielpen we al meer dan 2.500 musici.

klassiek) kunnen op tijdelijke basis gebruikt

nalatenschap’.

worden voor projecten.
Behoud van cultureel erfgoed
Daniel Rowland, violist
Foto: Marco Borggreve

Wij hebben tevens een grote collectie
vooraanstaande instrumenten uit de
Nederlandse vioolbouwgeschiedenis

Draagt u musici een warm hart toe en vindt u dat zij zich

opgebouwd. Daarnaast plaatsen we bij
ten voor nieuwe instrumenten. Al deze
antieke en hedendaagse instrumenten
houden we in topconditie, niet in vitrines
achter glas, maar in handen van bevlogen

Shuann Chai, pianiste
Foto: Marco Borggreve

6

GIDS MECENAS 2021

moeten kunnen blijven ontwikkelen? Steun dan het NMF!
Foto: Melle Meivogel

Nederlandse bouwers regelmatig opdrach-

Kijk op de website of neem rechtstreeks contact op met
Manon Veenendaal, directeur
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Postbus 11912
1001 GX Amsterdam

musici. Zodat ons cultureel erfgoed nu en

veenendaal@muziekinstrumentenfonds.nl

voor toekomstige generaties bespeelbaar

020-6221255

en beluisterbaar blijft.

IBAN: NL58 ABNA 0555 0286 66

www.muziekinstrumentenfonds.nl
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Cultuur is onmisbaar
Het Prins Claus Fonds steunt cultuur waar het onder druk
staat. We geloven in de kracht van cultuur om een betere

Hartenstein zomer 2019,
foto: Daan van Oort

toekomst te bouwen.

Geef het verhaal door

Juist in moeilijke tijden hebben we cultuur

Wij zoeken naar donateurs die onze

nodig. Kunst, muziek, films en literatuur

toewijding aan cultuur delen. Uw steun

Op 17 september 1944 begon de Slag om Arnhem. Negen dagen lang werd er in

geven hoop, verbinden ons met elkaar, en

aan het Prins Claus Fonds kan werkelijk

laten zien wat ons menselijk maakt. Cultuur

het verschil maken. Samen zorgen we

ligt aan de basis van onze identiteit en trots.

ervoor dat cultuur een bijdrage kan blijven

en rondom Arnhem heftig gevochten. Tijdens de strijd sneuvelden veel, vooral
jonge, soldaten. Toch bleven de geallieerden volhouden en generaal-majoor
Urquhart bleef vanuit Villa Hartenstein zijn troepen leiden.

leveren aan een betere toekomst.
Nu kunnen wij in Nederland weer naar
musea, theaters, bioscopen en bibliotheken

de bezoeker zich door de geschiedenis.

toe – het is anders dan voorheen, maar

Het museum creëert hiermee een plek

het kan. Op veel plekken in de wereld is

voor eren, herinneren en educatieve

dat niet het geval. Cultuur blijft op grote

ontspanning.

schaal onder druk staan: vrijheid van
meningsuiting wordt gecensureerd,

Het voornaamste doel van het Airborne

cultureel erfgoed wordt bedreigd, en de

Museum is het blijven vertellen van

steun voor cultuur is zeer beperkt.

dit indrukwekkende verhaal over

1e verdieping, foto: Daan van Oort

broederschap, moed en strijd. Het

Het Prins Claus Fonds gelooft in de kracht

ontdekken van het verleden draagt bij

van cultuur om een betere toekomst

aan het begrijpen van het heden en biedt

te bouwen. Wij ondersteunen kunst en

inspiratie voor de toekomst. Het museum

cultuur in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en

is een actieve, culturele organisatie die

Oost-Europa, op plekken, waar de behoefte

In deze historische villa is nu het Airborne

meer dan 95% van zijn eigen inkomsten

groot is, maar de middelen beperkt zijn.

Museum gevestigd. Naast bijzondere

genereert en een ANBI status geniet.

en historische objecten spelen ook
persoonlijke verhalen een belangrijke
rol. De bezoeker wordt meegenomen
in het verhaal van de Slag om Arnhem
vanuit een multiperspectief. Ooggetuigen
zijn aan het woord en door realistische
enscenering komen de gebeurtenissen
invoelbaar dichtbij. Stap voor stap beweegt
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Een gemeenschapscentrum Tiny Toones, Cambodja organisatie die door het Prins Claus Fonds gesteund was

Vindt u het ook belangrijk dat het Airborne
Museum dit hoofdstuk uit de nationale
geschiedenis kan blijven vertellen? Wij vertellen
u graag meer over schenken of nalaten.
Neem contact op met dhr. Ronnie Weijers
(directeur) via r.weijers@airbornemuseum.nl
of 026-3337710.

www.airbornemuseum.nl
GIDS MECENAS 2021

Meer informatie?
Stichting Prins Claus Fonds
IBAN NL 75 ABNA 0240 3574 50 Amsterdam
Voor vragen over schenken en nalaten aan het Prins Claus Fonds kunt u contact opnemen
met ons fundraising team: fundraising@princeclausfund.org

princeclausfund.org
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Verbinding
met de wereld

Wat zal
straks haar
Rembrandt
zijn?

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

Wordt het een Vosmaer, een Munch of een El Anatsui?
De klassiekers van toekomstige generaties zijn misschien wel andere dan die van nu.
Er worden immers nog steeds oude
meesterwerken ontdekt, en ook in deze tijd
wordt kunst gemaakt die ertoe doet.

Geef uw liefde voor
kunst door en doe mee.

Door musea te steunen bij aankopen,
onderzoek en restauraties, houden we met

Met de nationale volkenkundige collectie

realiseren van onze missie. We maken

van zo’n 450.000 objecten en 260.000

een steeds wisselend programma van

foto’s laten we zien dat we allemaal, op

tentoonstellingen, onderwijs- en publieks-

de verschillen na, hetzelfde zijn.

activiteiten voor een zo divers en groot

Elk voorwerp vertelt een menselijk verhaal.

mogelijk publiek. Jaarlijks ontvangen we

Het Nationaal Museum van Wereldculturen

zo’n 420.000 bezoekers waarvan 55.000

benadrukt de verbondenheid van onze

kinderen en jongeren met school komen.

samenleving met de wereld en daagt uit

We doen onderzoek en investeren in het

tot een open blik. We vergroten kennis

vergroten van de toegankelijkheid,

door met onze mondiale collectie

relevantie en duiding van de collectie.

maatschappelijk relevante verhalen te

elkaar onze gezamenlijke kunstcollecties

vertellen vanuit meerdere perspectieven.

levendig en relevant. Voor nu en alle

Met een (testamentaire) gift maakt u het
ons mogelijk blikken te verruimen, te

generaties die nog komen.
Kijk op www.verenigingrembrandt.nl en neem contact op met:
Mathilde van der Werff (schenken):

Schenkers maken het ons mogelijk om

inspireren tot meer wereldburgerschap

de hoogste kwaliteit na te streven bij het

en daarmee bij te dragen aan een betere
wereld.

vanderwerff@verenigingrembrandt.nl; 070-4271720 of
Leonie Pels Rijcken (nalaten):

Met vragen over schenken of nalaten kunt u contact opnemen met:

pelsrijcken@verenigingrembrandt.nl; 070-4271720.

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

www.verenigingrembrandt.nl
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www.wereldculturen.nl
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In het Allard Pierson bevindt zich een van
de mooiste cultuurhistorische schatkamers
van Europa: de erfgoedcollecties van de
Universiteit van Amsterdam.

Steun het
Allard Pierson
nu het écht
nodig is!

Klassieke muziek voor iedereen

Koepel, in poptempel Paradiso voor nieuw

Noem een onderwerp en er is iets over te

Schmidt. Daarnaast beschikt het nieuwe

Die eerste keer dat je de volle, indruk-

publiek en met kleine ensembles in zieken-

vinden. De verzamelingen bestrijken maar

Allard Pierson over de interactieve cartografie-

wekkende klank van een voltallig symfonie-

en verzorgingshuizen. Iedereen krijgt bij

liefst tienduizend jaar cultuurgeschiedenis en

afdeling de GeoZone, en de Studio waar

orkest in de concertzaal hoorde, dat je

ons de kans om te ervaren wat klassieke

voeren ons van Egyptische mummies, Grieks

iedereen toegang heeft tot de audiocollecties.

de vingers van de harpist sierlijk over de

muziek met je doet.

aardewerk, middeleeuwse manuscripten, de

Tenslotte is sinds september 2020 de grootste

belangrijkste boeken en kaarten uit de 17de

Gipsengalerij van Nederland voor het

eeuw, tot de poppenkastpoppen van de Dam,

publiek geopend met kopieën van beroemde

Die allereerste ervaring met klassieke muziek

Draag bij aan de toekomst van
klassieke muziek

de recent verworven strips van Peter van

klassieke beelden.

geeft het Nederlands Philharmonisch

Behorend tot de internationale top, ver-

Straaten, en zelfs de piano van Ramses Shaffy.

Orkest|Nederlands Kamerorkest jaarlijks

wezenlijkt het Nederlands Philharmonisch

aan duizenden kinderen. Ook leiden we

Orkest|Nederlands Kamerorkest zijn mis-

In het onlangs vernieuwde gebouw delen

programma’s en publieksactiviteiten stimuleren

getalenteerde dirigenten en orkestmusici

sie op het hoogste niveau. Daaraan kunt

wij die grote diversiteit aan collecties met de

we nieuwsgierigheid bij jong en oud.

op en spelen we niet alleen op de

u ook bijdragen, als bedrijf of particulier.

wetenschap én met zoveel mogelijk mensen.

Nieuwsgierigheid naar andere tijden, andere

prestigieuze podia van Het Concertgebouw

U kiest dan zelf waaraan uw gift besteed

Dat doen we in de semipermanente en

streken en andere mensen. Maar al te vaak

en De Nationale Opera, maar ook voor

wordt. Als dank verwelkomen wij u tijdens

dynamische presentatie Van Nijl tot Amstel,

ontdekken we in al die verhalen onszelf. Daarom

buurtbewoners in onze eigen NedPhO-

de mooiste concerten en opera’s in Het

de zalen over de creatieve stad Amsterdam in

is het koesteren van erfgoed zo belangrijk.

Concertgebouw en De Nationale Opera, bij

de 17de, 18de en 19de eeuw, en in tijdelijke

repetities, speciale projecten en Vrienden-

tentoonstellingen zoals Godinnen van de

Zou u ons hierbij willen helpen? Juist nu de

concerten in onze NedPhO-Koepel.

art nouveau en de aankomende expositie

deuren zo lang gesloten moesten blijven, is

Zeur niet! over de musicals van Annie M.G.

uw steun hard nodig.

snaren zag bewegen en je het donderende
slagwerk in je buik kon voelen.

Door middel van tentoonstellingen, educatieve

Overweegt u een bijdrage aan onze orkesten in de vorm van een
donatie, nalatenschap of sponsorbijdrage? Mimy Jadoenathmisier,

Advies op maat

hoofd development, bespreekt graag de mogelijkheden met u via

Voor meer informatie of het maken van een persoonlijke afspraak, kunt u contact

mj@nedpho.nl of 020 521 75 28.

opnemen met Erika Happe via telefoonnummer:

orkest.nl/steun
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0651222619 of per e-mail via: e.happe@uva.nl

www.allardpierson.nl
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S!
STEUN MOLEN
Molens behouden is molens onderhouden
Molens zijn onlosmakelijk verbonden met
Nederland. Dat behouden we graag voor de
toekomst. Molens zijn kwetsbare, ‘levende’
monumenten die extra zorg nodig hebben.
Daarom heeft De Hollandsche Molen het
Molenfonds opgericht: hét platform voor
financiële steun aan molens in nood, zodat ze in
de toekomst kunnen blijven draaien en malen.
Het Molenfonds werkt aan restauraties
en groot onderhoud van molens in heel
Nederland. Van nieuwe wieken of een
kapconstructie tot vervanging van een
rieten dek, funderingsherstel of reparatie
van de waterlopen. Bekijk alle projecten op
molenfonds.nl/projecten.
Het Molenfonds streeft naar behoud van
molens als cultuurhistorisch erfgoed in het
Nederlandse landschap, als symbool van

technisch vernuft uit het verleden. Zodat
iedereen ze kan bezoeken en ervan kan
genieten. En om hun bijzondere verhaal door
te geven aan volgende generaties.

Geven om molens is geven aan molens
Onderhoud van molens is een dringende
noodzaak! Ook ú kunt bijdragen; op een wijze
die u past. Van een kleine gift tot een grote
schenking of een nalatenschap. Geef molens
en het ambacht een zorgeloze toekomst.
Ga naar molenfonds.nl/doneren of scan de
QR-code. U kunt ook een gift overmaken
naar NL02 RABO 03937 60170 o.v.v. van
‘Molenfonds’ naar De Hollandsche Molen.

Treedt u in de voetsporen van de Romein Gaius Cilnius Maecenas en wordt u
een moderne mecenas voor het Rijksmuseum van Oudheden?

Namens alle molenaars, hartelijk dank voor
uw steun!

Wij zijn overtuigd dat kennis over en

Directeur Wim Weijland: “Dankzij

verhalen uit de geschiedenis het leven

schenkingen kunnen we méér dan alleen de

PS: Met uw gift kunnen molens blijven draaien
en malen!

van nu verrijken. Om te zorgen dat

collectie beheren. Waar het enthousiasme

iedereen van de oudheid kan leren en

van een mecenas en onze eigen ambities

genieten, werkt het museum continue aan

samenkomen, ontstaan de mooiste projecten.

restauratie, onderzoek, uitbreiding van de

Zo hebben we mede dankzij het fonds op

collectie, tentoonstellingen en educatie.

naam van dhr. & mw. Postma-Bosch voor

ENHART
LAAT UW MOL
OLENS
SPREKEN, EN M
T U OOK?
DRAAIEN. GEEF

prehistorische

Daarvoor is uw steun onmisbaar. Juíst nu.

Noordzee-

Verbind uw naam aan het RMO

archeologie een

U kunt bij leven vanaf 10x € 2.000 per jaar,

reconstructie van

en/of bij testament, een fonds op naam bij

het gezicht van de

ons oprichten. Daarmee kunt u thema’s

eerste Nederlandse

die ú belangrijk vindt stimuleren. U wordt

Neanderthaler Krijn

door de directeur op de hoogte gehouden

kunnen maken.”

van ontwikkelingen en uitgenodigd voor
exclusieve rondleidingen.

GEVEN OM MOLENS IS

GEVEN AAN

MOLENS
14
14

molenfonds.nl/doneren

Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen
met Vivian Baan via v.baan@rmo.nl / 071-51 63 107 of
w.weijland@rmo.nl
Rapenburg 28, Leiden

www.rmo.nl/steun-ons
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Onze collectie van oude meesters geldt al

Schrijvers, schilders, acteurs en muzikanten

200 jaar als inspiratiebron voor kijkers en

hebben zich door de collectie laten

makers. Onze (over) grootouders kwamen

inspireren tot het maken van nieuwe

al naar het Mauritshuis om de schilderijen

kunst. We zijn misschien wel 200 jaar oud,

te bewonderen en zich er door te laten

maar onze iconische schilderijen bevatten

raken.

universele en tijdloze waarden en ethiek.

Over 200 jaar
Helpt u mee om onze wereldvermaarde
collectie ook voor de komende 200 jaar
te bewaren?
U kunt hieraan een onmisbare bijdrage
leveren door uw nalatenschap. Als dank
wordt u lid van ons erflatersgenootschap;
het gezelschap voor iedereen die ons
museum in zijn of haar testament heeft
opgenomen.

Vraag vrijblijvend onze brochure aan
Benieuwd wat het betekent om het

Nalaten aan
het Mauritshuis
Draag bij aan het behoud
van onze onvervangbare
kunstcollectie

Mauritshuis tot uw (mede)erfgenaam
te benoemen? Vraagt u zich af wat de
mogelijkheden zijn en hoe dat werkt?
Vraag dan onze brochure ‘Geef om het
Mauritshuis’ aan. Daarin vindt u alle
antwoorden.

Info en brochure aanvragen:
Bel of email met Catharina Duschka.
Telefoon 070 302 34 45, email c.duschka@mauritshuis.nl

www.mauritshuis.nl
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Het museum van Nederland
Het Rijksmuseum is hét museum
van Nederland en verbindt
jaarlijks miljoenen mensen
vanuit de hele wereld met kunst
en geschiedenis. De collectie,
waaronder de wereldberoemde werken van Rembrandt en
Vermeer, is dankzij particulieren
met vereende krachten bijeengebracht. Het Rijksmuseum
restaureert, onderzoekt,
publiceert, verzamelt en
presenteert, om deze collectie
op de best mogelijke manier te
bewaren en door te geven.

Beklim met ons de steigers
Beeld het eens in: Amsterdam zonder grachtengordel, Jordaan
en trapgevels. Dorpen zonder kerken die de horizon markeren.
Wat verbindt ons dan nog met het verleden?

De kunst van het door
doorgeven
Het Rijksmuseum dankt zijn
bestaan aan bijzondere
mensen. Mensen die een
Je wordt in het Rijksmuseum overdonderd door mooie dingen. Dat moet je koesteren.
Dat mag niet verloren gaan. Iedereen moet dat kunnen ervaren. Daar geef ik alles
bijzondere bijdrage leveren
voor. Want alleen dan, gaat het voor altijd door. - Ninke Kast
door vermogen en objecten te
schenken, of na te laten.
Hierdoor kan het Rijksmuseum
vermogen, of een object dat de collectie
voortbestaan. Voor iedereen.
verrijkt. Samen geven we het Rijksmuseum
Nu en in de toekomst.
door.
Het Rijksmuseum is voor 65% zelf
verantwoordelijk voor zijn inkomsten.
Ook u kunt bijdragen. Neem voor meer
Daarom is iedere gift, groot of klein, zeer
informatie, advies en mogelijkheden
welkom. Schenken kan in de vorm van
contact met ons op.

Als initiatief van een groep visionaire

Red monumentale panden

particulieren, restaureert Stadsherstel

Al meer dan 35 jaar worden wij gesteund

Amsterdam al meer dan 65 jaar

door bedrijven en particulieren die via

monumentale panden. In het begin mocht

onze Vriendenvereniging fantastisch

vooral de binnenstad van Amsterdam niet

bijdragen. Dat is nog steeds nodig.

verkrotten, nu redden we verschillende

Monumenten verdwijnen of krijgen een

soorten panden binnen een kring van

te weinig doordachte herbestemming.

45 kilometer rondom Amsterdam.

Wilt u dat helpen voorkomen?

Onze ambitie rijkt verder dan kwaliteit op
de bouwplaats. We bekommeren ons om

Geniet van bijzonder erfgoed

leefbaarheid, waardevolle cultuur en

Wij nodigen u als gever graag persoonlijk

sociaal maatschappelijke initiatieven in

uit bij behaalde mijlpalen. Klim met ons op

dorpen en steden.

de steiger, kom kijken als de restauratie
klaar is, volg inspirerende lezingen en
bezoek onze culturele programma’s op de
prachtigste locaties.

Rijkmuseum Fonds
Carlijn van Spaendonck
c.van.spaendonck@rijksmuseum.nl
020 67 47 497

GIDS MECENAS 2021

Stella van Heezik, 020-5200075/06-5343 4767 en stella@stadsherstel.nl
Houdt u van veelzijdige verhalen? Abonneer u op onze nieuwsbrief!

www.rijksmuseum.nl
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Contact:

Stadsherstel.nl/vrienden
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Groene doelen groeien en bloeien
De groene goede doelen zitten al jaren in de lift. Het gaat niet hard, maar de winst

onze projecten op mens en dier hebben.’

lijkt duurzaam. Volgens de laatste editie van Geven in Nederland 2020, een uitgave

Van Ballegooij zoekt onverminderd door

van het Centrum voor Filantropische Studies van de VU, staat ‘Milieu, natuur en
dieren’ inmiddels op de vijfde plek van populaire ‘geldbestemmingen’. Gezondheid
(1), internationale hulp (2), kerk en levensbeschouwing (3) en maatschappelijke
en sociale doelen (4) scoren hoger dan ’groen’ dat volgens de meest recente
jaarcijfers 632 miljoen aan donaties opstreek.

naar ‘partners van de wetenschap’ die onderzoek willen ondersteunen, om zo aan
een mooiere wereld te werken. Als voorbeeld noemt ze ‘Spicing up the soil’, een
project van hoogleraar bodemchemie Gerlinde de Deyn. In dat project wordt de mais
in het in Afrika populaire drankje Munkoya

Waterleiding op zonne-energie in Mozambique. Foto: Wilde Ganzen.

vervangen door het graansoort sorghum dat

Door: Rob Pietersen

beter gedijt op droge grond maar eigenlijk

vijftig jongeren uit traditionele Maya-fami-

donateurs van het Universiteitsfonds Wage-

wordt gezien als een ‘poor man’s crop’. Door

lies In Guatemala die worden opgeleid tot

ningen kunnen zelf hun favoriete innovatieve

het ‘armoede-gewas’ niet meer te zien als

succesvolle biologische boeren en met een

Wageningen University & Research (WUR)

onderzoeksproject kiezen. Van Ballegooij

onkruid en te gaan gebruiken, kan er letter-

verbeterde voedselproductie hun omge-

die fondsen werft voor onderzoek naar de

voelt veel waardering voor de praktische toe-

lijk en figuurlijk winst worden gemaakt. Zo

ving mee laten profiteren. ‘Onze partners

oplossingen voor de grote maatschappelijke

pasbaarheid van de Wageningse kennis. ‘Of

kunnen hele gezinnen profiteren. ‘En dat is

verweven steeds vaker een ‘groen element’

het nu gaat over het bestrijden van malaria,

slechts een van de prachtige onderzoeken

in hun aanvraag. En als zo’n element niet

genoeg en gezond voedsel voor de snel-

dierenwelzijn, het sluiten van kringlopen in

die alleen mogelijk zijn door samenwerking

in de aanvraag zit, dan gaan medewerkers

groeiende wereldbevolking, meer biodiversi-

de landbouw of kennis delen met boeren in

met onze filantropische partners’, aldus Van

van Wilde Ganzen met hen in gesprek om zo

teit of zwerfplastic in de oceanen. Potentiële

Afrika: donateurs zien de enorme impact die

Ballegooij.

duurzaamheid te stimuleren’, aldus Groen.

‘Groen element’

Klimaatneutraal

De belangstelling van donateurs voor

Naast het groeiende groene aanbod zien ze

klimaatverandering en milieu heeft con-

bij Wilde Ganzen nog een andere tendens.

sequenties voor alle fondsenwervende

Fondsenwervende instellingen kijken steeds

instellingen, zo lijkt het. ‘Ook onze donateurs

vaker naar hun eigen duurzaamheid. ‘Ons

steunen graag projecten die armoedebestrij-

inkoopbeleid is zo duurzaam mogelijk, onze

ding combineren met vergroening’, aldus

medewerkers komen zoveel mogelijk met

Marten Groen van Wilde Ganzen dat geen

het openbaar vervoer en we werken klimaat-

groen doel is, maar steeds meer duurzame

neutraal. Door corona zijn onze medewer-

projecten ondersteunt.

kers niet meer op reis geweest, maar als dat

Hij geeft als voorbeeld de aanleg van een

weer wordt opgestart, zal het in veel minde-

waterleiding op zonne-energie voor een

re mate zijn dan voorheen. Veel overleggen

groentetuin voor vrouwen in Mauritanië

met onze lokale partners zullen online blij-

die hun oogsten hadden zien mislukken

ven plaatsvinden.’

De groei van groen klinkt als muziek in
de oren van Arianne van Ballegooij van

vraagstukken van deze tijd. Denk daarbij aan

Tomaten kweken
die resistent zijn
tegen ziekten.
Credits: Joris schaap

door hitte en droogte. Of het project met
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Stichting Nationale Dierenzorg
Wassenaar is opgericht in 1926
door de hofdames van
Koningin Wilhelmina.

Het voortbestaan van veel diersoorten wordt bedreigd door onder andere jacht,

Enkele hofdames van de toenmalige

dier kunnen zorgen. Dit kan voorkomen,

koningin bekommerden zich om dieren

als de eigenaar bijvoorbeeld naar een

die niet langer gewenst waren en een

verzorgingstehuis moet. De eigenaar blijft

nieuw huis zochten en daarom organi-

wel de eigenaar van het dier, maar de zorg

seerden zij op sommige zaterdagen een

voor het dier wordt overgenomen door

In een wereld waar de natuur onder druk

door het aanplanten van bamboe en

ruilbeurs voor (boerderij)huisdieren in de

NDZ. De eigenaren kunnen op afspraak op

staat, wil Ouwehands Dierenpark Rhenen

andere vegetatie. Daarnaast wordt de

paleistuinen. Uit privé aantekeningen van

bezoek komen bij het dier en zij worden

bewondering voor de natuur stimuleren

lokale bevolking geholpen met het

Jonkvrouw Des Tombe blijkt dat het idee

op de hoogte gehouden van alle ontwikke-

en mensen aanzetten tot nadenken en

ontwikkelen van alternatieve inkomsten-

was een organisatie op te richten met als

lingen omtrent het dier. Daarnaast wonen

handelen. Stichting Ouwehands Zoo

bronnen in ruil voor het beschermen van

doel “Liefde en Eerbied te wekken voor de

in de seniorenclub ook oudere asieldieren

Foundation (OZF) ondersteunt diverse

het leefgebied van de reuzenpanda.

Natuur en alle Leven” en “Baldadigheid en

die niet herplaatst kunnen worden.

beschermingsprojecten waarin wilde

Andere diersoorten in het leefgebied van

soortgenoten van dieren die in

de reuzenpanda profiteren hiervan mee!

Onkunde te overwinnen”.

stroperij en handel, aantasting van het leefgebied en klimaatverandering.

Ouwehands Dierenpark leven centraal
Inmiddels bestaat NDZ uit een pension &

staan. OZF zet zich onder andere in voor

Samen met u!

asiel voor honden en katten, een honden-

de bescherming van de reuzenpanda in

Om de reuzenpanda en andere wilde

dagopvang, twee dierenambulances en de

het wild en zijn habitat.

soortgenoten van dieren die in
Ouwehands Dierenpark leven te

oudste seniorenclub voor honden & katten
in Nederland.

Bescherming van de reuzenpanda en
zijn natuurlijk leefgebied

beschermen hebben we uw hulp hard

Deze opvang is opgericht voor huisdier-

OZF werkt aan het herstel van het

vuist maken voor de natuur.

eigenaren die zelf niet meer voor het

leefgebied van de reuzenpanda in de
Chinese provincie Sichuan, waar de
reuzenpanda in het wild leeft. Samen

Helpt u mee deze dieren een mooie oude dag te geven?
Uw gift is welkom op www.ndz.nl/help en op NL81 INGB 0000 1169 99.

www.ndz.nl/help
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met de lokale bevolking worden ecoducten
aangelegd tussen geïsoleerde leefgebieden

nodig. Alleen samen kunnen we een

Uw steun kunnen we niet missen.
Word nu donateur of giftgever via
onze website.

www.ouwehand.nl/OZF
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Steun herstel
na PTSS
Schokkende gebeurtenissen hebben een enorme

‘ARQ biedt hoop
en verbinding bij
psychotrauma’
Jan-Wilke Reerds,
voorzitter Raad van Bestuur

psychosociale impact op mens en maatschappij.
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum helpt mensen hun
leven weer op te pakken. Uw steun is daarbij goud waard.

In sommige beroepen krijgen mensen
meer psychische klappen dan in andere.

De prijs van een paar schoenen

doen op Vrienden van ARQ. Een relatief

Stelt u zich eens voor: u vindt na een

kleine bijdrage kan het verschil maken

lange zoektocht eindelijk de passende

tussen geen of wel behandeling. U kunt

behandelaar. Maar doordat u geen geld

ARQ en onze patiënten daarbij helpen.

Bijvoorbeeld politiemensen, veteranen,
ambulancepersoneel. Sinds de uitbraak van
de coronacrisis staan onze experts ook klaar
om zorgpersoneel op de been te houden.’

heeft voor een treinkaartje kunt u de
behandelaar niet bereiken. Of u heeft

Vrienden van ARQ doet nog meer

bewegingstherapie, maar door uw

Vrienden van ARQ ondersteunt met het

geldzorgen kunt u de sportschoenen

geld van donateurs ook onderzoeks- en

die zo nodig zijn voor de behandeling

internationale projecten van ARQ.

niet betalen.
Wilt u Vrienden van ARQ steunen?

Vrienden van ARQ helpt
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Dat kan, door donateur te worden of

Als de behandeling hierdoor stagneert

graag kennis met u om samen te

en dergelijke kosten niet op een andere

bekijken op welke wijze u Vrienden

manier worden vergoed, kunnen

van ARQ wil steunen.

een eenmalige gift te doen. We maken

behandelaars van ARQ een beroep

ARQ biedt niet alleen zorg op maat, maar
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

is ook een veelgevraagd adviseur.

is hét expertisecentrum voor hulp aan

Jan-Wilke Reerds: ‘We adviseren organisaties

mensen die schokkende gebeurtenissen

en overheden wat zij kunnen doen om

meemaakten. Denk aan oorlog, geweld,

het psychische leed na schokkende

rampen of vreselijke ervaringen in het

gebeurtenissen te beperken. We doen

werk. Jan-Wilke Reerds vertelt:

toegepast wetenschappelijk onderzoek om
voorop te blijven lopen met onze kennis. Met

‘Na de Tweede Wereldoorlog waren wij de

innovatieve ontwikkelingen optimaliseren

eersten in Nederland die oorlogsgetroffenen

we onze evidence-based behandeling om

behandelden. En nog altijd helpen we in onze

patiënten een stap verder te kunnen helpen.

kliniek mensen van over de hele wereld die

Want ieder mens, waar ook ter wereld, heeft

oorlog in zich dragen.

recht op een menswaardig bestaan.’

Ook bij rampen is ARQ toonaangevend.
Van de vuurwerkramp in Enschede tot de
Neem contact op met Marieke van Hove via vrienden@arq.org,

neergeschoten vlucht MH17, wij hielpen met

of kijk op www.arq.org/vrienden

de eerste opvang en psychische begeleiding

U kunt ook de QR-code scannen voor een impressie van ARQ.

van getroffenen.

Meer informatie:

www.arq.org/vrienden
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Geef uw familieliefde door
U herkent zich vast in de wens om kinderen het allerbeste te gunnen en een warm
stabiel thuis te bieden. Een mooie toekomst. Het is de basis van het werk van SOS
Kinderdorpen. Al ruim 70 jaar zet SOS Kinderdorpen zich in voor kinderen die er
alleen voor staan of die in een onveilige situatie leven.
Families versterken

kinderen en kies ervoor om ze vol vertrouwen

SOS Kinderdorpen ondersteunt deze

op te laten groeien in de wetenschap dat ik

kwetsbare gezinnen in een familieverster-

er altijd voor ze ben.

kend programma, gericht op duurzame
verandering van hun leefomstandigheden.

Antony wordt ondersteund in het familie-

Ouders krijgen hulp bij de opvoeding en

versterkend programma met voedsel, een

het verbeteren van hun financiële situatie.

bijdrage voor zijn huur en aanschaf van

Hiermee voorkomen we dat gezinnen uit

materialen als leer, schoensmeer en veters

elkaar vallen en kinderen er alleen voor ko-

om zijn schoenenzaak te herstellen.

men te staan. Kinderen zonder ouderlijke
zorg bieden we een liefdevol thuis in een

(*) wegens privacy redenen zijn de namen gefingeerd

pleeggezin of in een SOS familie in onze
dorpen. Zo kunnen ook deze kinderen
veilig opgroeien met de onvoorwaardelijke
steun en liefde van familie.

“Ik wil zelf mijn kinderen opvoeden”
Antony (*) is afhankelijk van zijn dagloon
als schoenmaker. Sinds de coronapandemie
gaan de zaken niet goed. Hij heeft al zijn
spullen moeten verkopen om eten te
kopen. “Ik kon mijn kinderen vaak geen

SOS Kinderdorpen gelooft in de kracht

eten geven maar toch heb ik besloten dat

van familie. Geef kinderen een toekomst.

ik hen zelf wil opvoeden. Ik hou van mijn

Geef ze een sterke familie.

Helpt u mee? Er zijn vele mogelijkheden waarop u kunt bijdragen, bijvoorbeeld met een
periodieke schenking, een fonds op naam of een nalatenschap.
Neem contact op met Lisette Fentener van Vlissingen, relatiemanager major donors
via 020 303 25 43 / Lisette@soskinderdorpen.nl. Of Sophie Veltkamp – Dikhoff,
relatiemanager nalatenschappen via 020 215 76 26 / Sophie@soskinderdorpen.nl.

www.soskinderdorpen.nl
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Met uw investering
in beter onder wijs,

“Dankzij de trainingen van Solidaridad
zijn mijn uitgaven - aan bijvoorbeeld

geeft u kinderen de

bestrijdingsmiddelen - flink gedaald en

kans van hun leven.

is mijn oogst enorm verbeterd. Ook kan
ik nu 20 vrouwelijke en 6 mannelijke
arbeiders op mijn plantage laten werken.
De hele gemeenschap profiteert dus
van mijn succes!”

Het verhaal van Padumoni
Padumoni Deka is één van de deelnemers
van ons theeprogramma. Na de dood van
haar man nam zij de theeplantage over.
Zonder kennis van theeteelt en met de
zorg voor twee kinderen was het moeilijk
haar hoofd boven water te houden.

Onderwijs:

een investering voor het leven
Wist u dat een jaar onderwijs gemiddeld 10% meer inkomen oplevert?
Onderwijs is dus een investering die zich gegarandeerd uitbetaalt. Edukans is dé
ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij strijden voor de verbetering van
onderwijs in landen als Malawi, Ethiopië en Ghana.

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in
solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Als we allemaal solidair zijn,
komt niemand tekort. Dat is winst voor iedereen. Doet u mee?
We geloven in solidariteit en voegen de
daad bij het woord. We helpen koffieboeren, textielarbeiders en goudmijnwerkers
bijvoorbeeld met kennis over duurzame
productie, gelijke rechten en connecties. Zij
moeten hun eerlijke producten natuurlijk
kunnen verkopen. Daarom zorgen we dat
bijvoorbeeld koffiebranders, modemerken
en juweliers verantwoord inkopen. Door
samen te werken, of door aan te kloppen
bij overheden voor eerlijke regelgeving.
En we helpen consumenten om solidaire
keuzes te maken.

Zo geniet iedereen van de beste, mooiste
en lekkerste producten, worden de makers
eerlijk betaald en wordt de aarde gespaard.
Winst voor makers aan de andere kant
van de wereld, winst voor het milieu, winst
voor ons allemaal. En dat is nodig, want we
leven in een wereld waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is door klimaatverandering, ongelijkheid en armoede.
Solidariteit is geen luxe, maar noodzaak.
Gelooft u ook in winst voor iedereen?
Dan nodig ik u graag uit voor een kop
(eerlijke) koffie om kennis te maken.

Betere lessen en eindeloos leren
Leerkrachten in ontwikkelingslanden zijn
vaak amper opgeleid en klassen hebben
soms wel honderd leerlingen. Daardoor
halen veel van hen niet eens het einde van
de basisschool. Ze kunnen niet doorleren
en hun kans op een baan is nihil.

Edukans traint docenten in effectiever lesgeven, zodat hun leerlingen meer opsteken
van de les. We maken in de lessen gebruik
van innovatieve en uitwisbare schriften zodat ieder kind de kans heeft om eindeloos
te oefenen en te leren van zijn fouten. Ook
zorgen we voor een veilige leeromgeving
en we betrekken ouders bij het onderwijs.
Wij geloven dat ieder kind de kans
verdient om zich te ontwikkelen tot een
volwassene die met zelfvertrouwen zijn
eigen toekomst vormgeeft.

Scan de QR code
voor een video
over ons werk.

Maurice Boeschoten, adviseur bijzondere giften

Investeert u samen met ons in de toekomst van een kind? Neem contact op met

maurice.boeschoten@solidaridad.nl | 030 272 0 313

Melody Liefhebber (m.liefhebber@edukans.nl/ 033 4601952) of ga naar onze website:

www.solidaridad.nl/mecenas
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Een kind dat leert, is een kind met kansen. Maar wereldwijd krijgen 250 miljoen
kinderen slecht onderwijs. De coronapandemie heeft een desastreus effect gehad
op lerende kinderen. Leerachterstanden
opgelopen in lockdown kunnen nauwelijks worden ingehaald. Dit mogen we niet
laten gebeuren. Onderwijs geeft kinderen
vaardigheden waarmee ze aan een goede
toekomst kunnen bouwen.

GIDS MECENAS 2021

www.edukans.nl/bijzonderegift
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MAX Maakt Mogelijk in uw testament
Een prachtig geschenk voor de armste ouderen

Vroeg of laat is het goed om na te denken over uw nalatenschap.
Aan wie wilt u iets schenken en wat wilt u uw dierbaren schenken?

De afgelopen jaren heeft Stichting MAX
Maakt Mogelijk mooie bedragen uit
nalatenschappen mogen ontvangen.
Bijvoorbeeld een legaat van een
mevrouw die graag iets wilde doen
voor de armste mensen in Moldavië.
Dankzij deze nalatenschap zijn daar
grote kassen geplaatst waar groenten en
fruit worden verbouwd. Deels voor de
maaltijden van de ouderen in het MAX
Gezondheidcentrum, het surplus wordt
verkocht op de lokale markt. Een mooi
begin naar verzelfstandiging in het armste
land van Europa.

Dankzij het renovatieproject van MAX Maakt Mogelijk
worden de tochtige krotten van vele kansarme ouderen
opgeknapt. Deze bewoners kunnen niet wachten

Tijdens het oogproject in 2020 werden 552 ouderen
geopereerd aan vaak ernstige cataract en kregen hun
gezichtsvermogen terug

Na de renovatie en nieuwe kachel hoeven de bewoners
zich geen zorgen meer te maken over de koude winters

Jan Slagter:
“Wat u nalaat, kan een menswaardige oude
dag betekenen voor ouderen in landen als
Moldavië, Roemenië of Oeganda. Met uw gift,
klein of groot, maakt u het mogelijk hulp te
geven aan ouderen die dit het hardst nodig
hebben.”
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Stichting MAX Maakt Mogelijk

Postbus 671, 1200 AR Hilversum
Email: info@maxmaaktmogelijk.nl

www.maxmaaktmogelijk.nl
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Met een goed gevoel
uw vermogen nalaten
Nadenken over wat er gebeurt met uw

rondom een overlijden vaak emotioneel

vermogen na uw overlijden. Dat doet u niet

is. Een executeur moet voldoende afstand

iedere dag. Toch is het belangrijk om hier

kunnen houden om alles te regelen. Heeft

tijdig bij stil te staan.

u een groot of ingewikkeld vermogen? Dan

“Het mooiste werk
dat ik ooit heb
kunnen doen!”

kan het raadzaam zijn een professionele
U kunt ervoor kiezen om een deel van uw

executeur in te schakelen. En nalaten aan

vermogen na te laten aan een goed doel.

goede doelen? Ook daar moet de executeur

Dit kan een bepaald bedrag zijn, maar ook

voldoende kennis van hebben.

uw gehele vermogen. Wilt u (een deel van)
uw vermogen nalaten aan een goed doel?

Jan Slagter, directeur van Omroep MAX, is zeer betrokken bij de
Stichting MAX Maakt Mogelijk. Het doel is het realiseren van projecten
ter verbetering van het welzijn van ouderen.

Dan moet u dit vastleggen in uw testament.

Onze NOVEX-leden staan graag bij met de

In uw testament kunt u ook een executeur

afwikkeling van een nalatenschap. Zij zijn

aanwijzen die zorgt dat uw nalatenschap goed

professioneel, kundig en ervaren, en heb-

wordt afgewikkeld.

ben één doel: ontzorgen. Wilt u weten wie

De meeste projecten worden uitgevoerd

Een van de vele andere projecten is het

onze leden zijn? Bezoek onze website:

in zeer arme Oost-Europese of Afrikaanse

ondersteunen van Indische Nederlanders in

landen. ‘Wij treffen mensonterende

Indonesië. Volgens de onbezoldigde Slagter

omstandigheden aan, zoals chronisch gebrek

is MAX Maakt Mogelijk het mooiste werk dat

aan voedsel en medicijnen. Of mensen zijn

hij ooit heeft kunnen doen.

U kunt iedereen aanwijzen als executeur,
maar wees u ervan bewust dat de periode

www.novex-executeur.nl

bang om dood te vriezen omdat het in hun
krot zonder ramen te koud wordt.’

De stichting heeft tevens projecten in
Nederland, maar die zijn gericht op het

In Afrikaanse landen zijn er grootouders die

doorbreken van eenzaamheid. Donateurs

soms voor wel acht kleinkinderen zorgen

kunnen hun voorkeur uitspreken voor

omdat hun ouders zijn overleden. ‘Ze wonen

bepaalde projecten.

vaak in bouwvallige krotjes, maar met behulp
van MAX Maakt Mogelijk zijn er inmiddels

Meer informatie over MAX Maakt Mogelijk

veel stenen huisjes gebouwd waar ze in goede

op pagina 30 in dit blad of kijk op:

omstandigheden kunnen wonen.’

www.maxmaaktmogelijk.nl

Slagter wijst er met klem op dat zijn stichting
nooit geld geeft. ‘Wij betalen in hulpgoederen
en zorgen dat die op de juiste plek belanden.
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NOVEX is een vereniging voor executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs. Onze leden zijn
professionals, altijd op de hoogte van de actuele wetgeving, rechtspraak en praktijkervaring.
Zij helpen graag bij het afwikkelen van uw nalatenschap of tijdens uw leven, wanneer u dat zelf
niet meer kunt door bijvoorbeeld dementie of een ernstig ongeluk. Ook wanneer u vermogen
wilt nalaten aan een goed doel, helpen zij u graag.

In Moldavië hebben we zelfs twee mensen in

Stichting MAX Maakt Mogelijk

dienst die dit in de gaten houden. Daarnaast

Postbus 671, 1200 AR Hilversum

behelst onze hulp onder andere reparaties of

Email: info@maxmaaktmogelijk.nl

zorgen voor stromend water.’

www.maxmaaktmogelijk.nl
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Levens redden: dat is pas
echt investeren met impact
De benadering is zakelijk, maar allesbehalve kil. Het doel is niet kinderachtig.
Investeringsfonds INZET wil namelijk levens redden, of anders tenminste een
positieve bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van zorgbehoevenden. ‘Al onze
investeringen tot nu toe zijn echte system-changers. We investeren in start-ups
die met zorginnovaties - met technologie of een andere vernieuwende aanpak
- veel zullen veranderen. En dat is goed nieuws voor zowel de patiënt als de
zorgverlener’, aldus Pieter Oostlander, partner bij Shaping Impact Group die
medio vorig jaar met INZET startte.
Door: Rob Pietersen
Investeringsfonds INZET zit - 14 maanden

En meer klinisch onderzoek leidt op langere

na de start - nog in de pioniersfase, zegt

termijn tot een betere behandeling’, vertelt

Oostlander. De acht deelnemende fondsen/

Hanneke Janssen van iClusion dat al langer

participanten investeren momenteel

op zoek naar investeerders was. ‘Dat bleek

Unieke coöperatie

artsen een database te bieden van lopende

in vier start-ups. De eerste in dat rijtje

lastig. Het zogeheten durf-kapitaal is niet erg

Het hiaat wordt nu opgevuld door INZET

studies en onderzoeken. In begrijpelijke taal.

was iClusion, een jonge onderneming

toegankelijk voor ‘procesvernieuwers’ zoals

(fondsomvang 9 miljoen), een unieke

‘De eerste stap is genomen’, zegt Hanneke

die een internetplatform aanbiedt om

wij. INZET is voor ons de gewenste externe

coöperatie van gezondheids-, welzijns- en

Janssen. ‘Dankzij INZET is er sinds oktober

patiëntgebonden (kanker)onderzoek naar

financiering met een hart voor sociale

vermogensfondsen, mede ondersteund

2020 de website: www.heyleys.nl, met

nieuwe medicijnen beter toegankelijk te

impact.’

door zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

transparante, betrouwbare en complete

Het INZET-netwerk telt grote namen als de

informatie over al het klinisch onderzoek
naar nieuwe kankerbehandelingen.’

maken en te versnellen.
Hiaat

Nierstichting, KWF Kankerbestrijding en

Extra behandelkans

Het idee voor INZET ontstond omdat ze bij

Maag Lever Darm Stichting. ‘We werken

Slechts 5 procent van kankerpatiënten

Shaping Impact Group een hiaat zagen: er

bij INZET goed samen met deze goede

Trots

neemt deel aan klinisch onderzoek. 80

waren geen impact investeringsfondsen

doelen stichtingen. Zo stellen zij hun - vaak

Die eerste stap kan voor sommige patiënten

procent van dit onderzoek naar nieuwe

die zich echt richten op welzijns- en

unieke- netwerk ter beschikking en krijgen

levensgroot zijn. Dat maakt ook de mensen

medicijnen wordt niet volgens plan

gezondheidsinnovaties terwijl er wel veel

de bedrijven waarin we investeren toegang

achter INZET, die investeringen met impact

uitgevoerd of voortijdig gestopt. iClusion

stichtingen op dit thema actief zijn. Die

tot expertise die van onschatbare waarde is’,

beloven, trots. ‘De credits daarvoor horen

wendt de investering aan om deze getallen

stichtingen kunnen doneren, maar hebben

aldus Pieter Oostlander.

vooral bij de ondernemers. Wij zijn in de

om te draaien. ‘Als we dat voor elkaar

vaak niet het mandaat om te investeren in

Het doel is niet kinderachtig noch klein.

buurt en helpen met raad en daad, maar zij

krijgen, als we vraag en aanbod met elkaar

een goed sociaal businessmodel van een

De impact van die samenwerking kan

doen het echte werk’, besluit Oostlander.

kunnen verbinden, levert dit voor de

start-up.

levensreddend zijn, denkt iClusion. Door

kankerpatiënt een extra behandelkans op.
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(uitbehandelde) kankerpatiënten en hun
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Elk kind wil
meedoen

Steun wetenschappelijk onderzoek
naar oplossingen voor dementie

Kinderen met een handicap zijn vaak eenzaam doordat ze ver weg van huis naar

Een toekomst zonder dementie. Dat is onze droom. Dementie ontwricht het

school gaan, niet kunnen sporten bij de lokale sportvereniging of niet mee kunnen

dagelijks leven en er is nog geen geneesmiddel. Maar er is hoop. Door te

spelen in de speeltuin. De meeste kinderen leren leven met hun beperking. Hun

investeren in wetenschappelijk onderzoek komen we tot oplossingen.

grootste handicap is dat ze niet mee kunnen doen en zich daardoor alleen voelen.
Wanneer de diagnose dementie wordt gesteld,

Draagt u bij aan onderzoek?

Onze droom: geen kind zonder vriendjes

Zo doet Hanne de dingen die andere

is niets vanzelfsprekend meer. Dementie wordt

Het is van groot belang dat er meer

Stichting het Gehandicapte Kind maakt

kinderen ook doen.

al volksziekte nummer 1 genoemd omdat de

geïnvesteerd wordt in wetenschappelijk

gevolgen voor het leven van zowel de patiënt

onderzoek. Deze slopende ziekte kan ons

als zijn dierbaren heel groot zijn.

allemaal treffen. Uw steun is hard nodig.

zich hard voor kinderen met een handicap:
ook zij moeten mee kunnen doen in onze

Stelt u zich voor…

samenleving door in de buurt te kunnen

…kinderen met en zonder handicap die

spelen, sporten en naar school te gaan

samen spelen, leren, sporten... samen

Er is hoop voor de toekomst

met leeftijdgenoten zonder beperking. Zo

de basis leggen voor hun verdere leven.

We zijn ervan overtuigd dat we in de toe-

gaat de ernstig gehandicapte Hanne sinds

Iets mooiers kunt u een kind niet nalaten,

komst dementie kunnen voorkomen of

kort naar een Samen naar School klas, een

toch? Wilt u weten wat uw nalatenschap

genezen. Wetenschappelijk onderzoek geeft

Dementie is een van de grootste

aangepaste klas, in een reguliere basis-

voor kinderen met een handicap kan

steeds betere inzichten in de oorzaken van

uitdagingen van deze tijd.

school. Hier krijgt ze onderwijs op maat,

betekenen? Neem dan contact met ons op.

dementie, preventie, behandeling en onder-

1 op de 5 mensen krijgt dementie, en

met alle zorg en ondersteuning die nodig

steuning bij dementie. Met uw steun kunnen

zelfs 1 op de 3 vrouwen. Iedereen krijgt

is. De kinderen uit Hannes klas sluiten aan

we meer onderzoek mogelijk maken en

ermee te maken; als patiënt, als mantel-

bij de andere klassen. Ze spelen samen in

grotere stappen zetten naar oplossingen.

zorger of in de familie- of vriendenkring.

Met uw bijdrage voor onderzoek brengt u
een toekomst zonder dementie dichterbij.

de bouwhoek en op het schoolplein.
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Persoonlijk advies

info@gehandicaptekind.nl

Voor vragen over schenken kunt u contact opnemen met Caroline van Gein,

020 679 12 00

adviseur bijzondere giften, via 033-303 25 61 of c.vangein@alzheimer-nederland.nl.

www.gehandicaptekind.nl
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www.alzheimer-nederland.nl/grote-gift
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Na de diagnose Parkinson dook Hendriks in alle informatie die hij over de
ziekte kon vinden. Zo leerde hij het ParkinsonFonds kennen.
“Het spreekt me aan dat de stichting onderzoek financiert om de ziekte af te
remmen of te stoppen. Dat geeft hoop en vertrouwen. Na een gesprek met de
directeur besloot ik mijn huis, atelier, kunstcollectie en geld na te laten om in
medisch-wetenschappelijk Parkinsononderzoek te investeren.”

Geneesmiddel
“Parkinson beperkt je in alles wat je doet,

en positiviteit. Ik geef workshops waarin

waardoor je wereld zich enorm verkleint.

mensen zo’n grasfiguur maken.”

Daarom vind ik dat onderzoek moet door-

Iedereen met belangstelling mag meedoen,

gaan, ook als ik er zelf niet meer ben. Het

en ziet zijn naam vereeuwigd in het unieke

is toch te gek voor woorden dat steeds

kunstwerk. Binnen een paar jaar moet het

meer mensen, ook op jongere leeftijd,

ParkinsonGrasveld compleet zijn. “Zo hoop

Parkinson krijgen en er nog geen genees-

ik nog eens € 50.000,- binnen te halen voor

middel is. Als mijn erfenis bijdraagt aan

onderzoek.”

een geneesmiddel tegen de ziekte, waardoor het een volgende generatie niet meer
treft, zou ik dat mooi vinden.”

ParkinsonGrasveld
De kunstenaar wil ook bij leven iets betekenen voor medepatiënten. Hij bedacht

“Parkinsononderzoek
moet doorgaan, ook als
ik er zelf niet meer ben.”

het ParkinsonGrasveld: een kunstwerk
van keramieken grasfiguren die samen een
grasveld vormen. “Elke Parkinsonpatiënt
moet - net als elke grasspriet - meedeinen
met dezelfde wind van flexibiliteit, reflectie

Wilt u weten hoeveel uw nalatenschap kan betekenen voor Parkinsononderzoek?
Beeldend kunstenaar Twan Hendriks (74) laat zijn vermogen na aan het ParkinsonFonds.
“Het zou toch geweldig zijn als de wetenschap hét geneesmiddel tegen Parkinson ontdekt?
Daaraan wil ik graag bijdragen.”
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Vraag de gratis brochure aan via www.parkinsonfonds.nl/nalatenschap.

www.parkinsonfonds.nl/nalatenschap
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Elk uur
11 mensen
trombose
Voor mensen zoals Erik (59 jaar).
Erik kreeg op zijn 31e zijn eerste
trombosebeen. Dit was het begin van een
leven met bloedverdunners. Sindsdien
heeft hij meerdere keren trombose én
bloedingen gehad en is hij altijd op zijn
hoede. Door de restklachten moest hij
stoppen als wijkagent.

Historische panden

redden van de sloop

De Amstelkerk
na restauratie

Door: Anne-Rose Hermer

Wist u dat elk uur maar liefst 11 mensen trombose krijgen? En dat veel mensen daar
langdurige en ernstige klachten aan overhouden? De Trombosestichting Nederland
zet zich al bijna 50 jaar in voor een toekomst zonder tromboseleed.

Stadsherstel restaureert en onderhoudt

de gemeente Amsterdam besloot dat het

monumentale panden, zoals grachten-

centrum een City functie moest krijgen

panden, kerken, scholen, molens, musea,

met veel vermaak en hotels, gepaard met

theaters, buitenplaatsen en nog veel

Voor mensen zoals Elize (55 jaar). Elize

De Trombosestichting gunt mensen die

brede wegen. Daarvoor zouden historische

meer in Amsterdam en in een straal van

kreeg in 2016 na een ernstige longembolie

trombose hebben gehad een betere

(grachten)panden moeten wijken.

45 kilometer daarbuiten. Alle restauratie-

geen nazorg. Daardoor kon ze jarenlang

kwaliteit van leven door het financieren

Uit verzet werd Stadsherstel opgericht, ter

projecten zijn leerbouwplaatsen.

nauwelijks lopen en raakte zij haar baan

van wetenschappelijk onderzoek. Dankzij

bescherming van cultureel erfgoed.

“Als donateurs een gift willen doen, of een

als hulpverlener en theatermaker kwijt.

de steun van onze donateurs kunnen

“Het ging in eerste instantie om het

bedrag aan Stadsherstel willen nalaten, dan

Gelukkig gaat het nu beter met haar en

wij effectievere nazorg ontwikkelen én

gebied rond de Singelgracht,” vertelt

kan dat zeker voor een specifiek doel zijn.

werkt zij weer een paar uur per week.

medicijnen zonder bloedingsrisico. Dit

Stella van Heezik, hoofd communicatie,

Wel is het fijn als de donateur ons daar van

Maar door gebrek aan nazorg toen, heeft

doen we maar met één doel: een toekomst

fondsenwerving en Vrienden van

tevoren over informeert. Sommige mensen

ze nu nog ernstige klachten.

zonder tromboseleed. Zodat mensen

Stadsherstel. “Dat was het meest

laten zelfs hun monumentale pand aan

als Elize en Erik hun leven weer kunnen

noodzakelijk en daar stonden de oudste

ons na.”

oppakken.

monumenten. Stadsherstel is bewust

Natuurlijk hebben de Vrienden van

begonnen met het pand dat er het slechtst

Stadsherstel, (2.500 leden), een ANBI-

aan toe was, ook om te bewijzen dat

nummer. Zij beheren de giften. Zie meer

restaureren wel degelijk mogelijk is. Dat

op www.stadsherstel.nl, ook over de

inspireerde andere mensen om hetzelfde

nieuwsbrief over monumenten waarvoor u

te doen.”

zich kunt opgeven.

Wilt u ook bijdragen aan een toekomst zonder tromboseleed? Neemt u dan
contact op met Yen-li Busscher, 071 – 561 77 17, y.busscher@trombosestichting.nl

www.trombosestichting.nl
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Wat laat u na?
1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn ruim
300.000 kinderen tot 21 jaar die een verre van zorgeloze jeugd hebben.
Ze maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is.
Niet voor een warme winterjas als het écht
koud begint te worden. Niet voor een laptop
om schoolwerk op te kunnen maken. Niet
voor een ﬁets om met vrienden mee naar
school te kunnen ﬁetsen. En ook niet om
verder te kunnen studeren na de middelbare school… Dingen die heel vanzelfsprekend lijken, maar dat allerminst zijn voor
kinderen die opgroeien in armoede.

“Papa, mama, mogen we...?” Een vraag die
we als kinderen vaak stelden maar helaas

Nationaal Fonds Kinderhulp

ook vaak met ‘nee’ werd beantwoord.

Kinderhulp helpt met iets groots, of iets

Simpel omdat er geen geld was om ‘ja’

kleins. Een dagje uit bijvoorbeeld, een

te kunnen zeggen. Bij veel gezinnen is

ﬁets, leesboek, warme winterjas of een

dit anno 2021 nog steeds het geval.

cadeautje van de Sint. Maar ook met een
opleiding, een laptop of met speciﬁeke

Inmiddels zijn we ouder, hebben we

benodigdheden voor een studie of

gestudeerd en ook mooie banen gehad.

ontwikkeling. Dingen die heel gewoon

Kinderen hebben we niet, wel neefjes en

lijken, maar toch het verschil maken voor

nichtjes maar zij kennen bovenstaande

de kinderen. Nu én in hun toekomst.

omstandigheden niet. Met dat we ouder
werden kwam steeds meer de vraag wat te

Kan Esma toch
verder leren?

Vragen & informatie

doen met ons bezit als we er niet meer zijn.

Ons magazine over nalaten ontvangen?

MetricsIn december 2020 zagen we de

Of (telefonisch) kennismaken en

TV-musical Scrooge Live en toen was het

vragen kunnen stellen? Judith Tonnaer-

duidelijk voor ons. De musical en het verhaal

Souverijn, van Kinderhulp, hoort graag

pakten ons zo dat we ons er in gingen

wat u belangrijk vindt en beantwoordt

verdiepen. En zo kwamen we uit bij Kinder-

van harte al uw vragen.

hulp. Hun werkwijze beschreef precies wat
ons voor ogen stond: kinderen helpen met
simpele dingen. Naar onze woorden

06 345 169 27 | judith@kinderhulp.nl

kinderhulp.nl/nalaten
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vertaald: vaker “ja” kunnen zeggen op
de vraag “Papa, mama, mogen we …?”
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is. Dat we weer samen in een theater,

is in principe net zo welvarend als vóór

concertzaal of bioscoop zitten. Dat we

corona. In vergelijking met vele andere

weer in de rij staan voor een museum of

landen hebben wij in Nederland zeer

schouder aan schouder door de winkel-

gunstige omstandigheden om met elkaar

straat lopen. Gewoon weer dóen zonder

corona ook mentaal achter ons te laten.

angst voor corona. Dat vergt vertrouwen in

Laten we beginnen met aandacht en

onszelf, de ander, vaccinaties of een kracht

begrip voor elkaar. Waar mogelijk ook

buiten onszelf.

met financiële hulp voor personen en
instellingen die hard getroffen zijn door

U geeft meer,
u geeft vertrouwen
Het leven en de hele samenleving zijn leuker als we vertrouwen
hebben in elkaar. En als we geven om elkaar en zaken die we
belangrijk vinden in ons land, in onze samenleving.
Door: Marco van de Wetering

Gevolg van corona

de coronacrisis.

Eén van de gevolgen van corona is dat

Uit geven spreekt bij uitstek waardering

zekerheden en zaken die we leuk en

en vertrouwen. Vertrouwen in de persoon

belangrijk vonden, wegvielen. Dat maakt

of organisatie die u uw geld toevertrouwt.

de één onzekerder dan de ander. Feit is

In de toekomst omdat u het geld denkt te

dat voor elk mens in Nederland het leven

kunnen missen; en misschien wel in het

flink veranderd is sinds maart 2020.

hele leven en de hele samenleving.

Als zekerheden wegvallen raken we als

Open deur, maar vertrouwen is ook het

mens op onze hoede. Ons instinct maakt

tegenovergestelde van wantrouwen. Met

ons alert op gevaar, op dingen die we niet

vertrouwen komt zoveel goeds los in men-

verwachten. Dat heeft zich best regelmatig

sen. Als individu en als samenleving. Het

geuit in woede en achterdocht; richting

doet degene die het krijgt goed, maar ook

mensen, de overheid, wetenschap etc.

de gever. De mensen bij dat goede doel,

Dat is niet erg, het zijn normale menselijk

museum, orkest of erfgoedinstelling geeft u

reacties. Het maakt daarbij niet uit of je

een pluim en bevestiging dat ook anderen

corona nu als ernstige bedreiging ziet of

zien dat ze met iets goeds bezig zijn.

niet; of je nu voor of tegen vaccineren bent
en voor of tegen de coronamaatregelen.

Dubbel effect

Het vertrouwen dat we (een beetje) zijn

Met de gift van uw geld, uw tijd of uw

kwijt geraakt in de ander, in het leven,

kennis geeft u in één klap nog iets extra’s:

maakt onzeker en kan voedingsbodem zijn

vertrouwen. In de personen die betrokken

voor boosheid.

zijn bij het onderwerp van uw gift. En de
bevestiging dat u vindt dat ze iets goeds
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Vertrouwen hebben, of weer krijgen, is

snel aanbreekt. De ene persoon meer, de

Hernieuwd vertrouwen

doen. Bovendien komt dat goede gevoel

misschien wel de crux waarom het draait

andere minder, maar allemaal moeten we

Begrip hebben voor en vertrouwen in

als een boemerang naar u terug.

in de post-coronaperiode die hopelijk

weer vertrouwen krijgen dat het lek boven

elkaar is de weg uit onzekerheid. Ons land
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WILT U BLIJVEND
IETS VOOR
DE NATUUR
BETEKENEN?

Joseph Wresinski
Cultuur Stichting
Cultuur als wapen tegen armoede

Cultuur als wapen tegen armoede
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen in armoede, waaronder 350.000
kinderen. Wat de schade is die armoede aanricht in het leven van mensen, is weinig
bekend. Wij leven in andere buurten, gaan naar andere scholen en ontmoeten elkaar
niet of nauwelijks. Het is de kloof die onze samenleving verdeelt.

De afgelopen maanden bleek hoe belangrijk even buiten
uitwaaien en de gedachten verzetten in de natuur is.

Wij streven naar een harmonieuze

wij samen met zorginstellingen, scholen,

samenleving door mensen bij elkaar te

Kerken, gemeenten, woningstichtingen etc.

brengen rondom theater dat deze kloof
inzichtelijk maakt. Door armoede te laten

Onze producties worden gemaakt in het

zien zoals de mensen het ervaren. Mensen

sociaal-cultureel centrum in Zwolle dat

die armoede aan den lijve ondervinden

door mensen in armoede is opgebouwd

maken hun levensgeschiedenis tot

i.s.m. betrokken theatermakers. Het is

inspiratiebron van theater. Met als doel

een huis van cultuur en ontmoeting.

de kennis van armoede te vergroten en

Waar mensen op verhaal kunnen komen,

op te roepen tot solidariteit. Met als wens

vriendschappen sluiten en actief met

te komen tot een samenleving waarin

cultuur aan de slag gaan.

Maar natuur is niet vanzelfsprekend in ons volgebouwde land.
De bossen, heide en landschappen die we nog hebben moeten
we koesteren. Niet alleen nu, maar ook later. Wilt u ons helpen?
Dat kan tijdens uw leven, maar ook als u er zelf niet meer
bent. Zo kunt u een gift aan Natuurmonumenten opnemen
in uw testament. Met uw steun kunnen wij de natuur blijven
beschermen, ook voor de volgende generaties.

iedereen zich thuis en veilig voelt.
Met uw steun kunnen we onzichtbare

Ik ontvang graag de brochure ‘Blijvend iets voor de natuur betekenen?’

Sinds het jaar 2000 hebben we 680

armoede zichtbaar maken. Kunnen we met

voorstellingen gerealiseerd via landelijke

ons sociaal-cultureel-centrum een plek zijn

Ik heb Natuurmonumenten al opgenomen in mijn testament.
U mag mij uitnodigen voor relevante bijeenkomsten.

tournees, uitgevoerd door mensen in

waar iedereen onderwerp én schepper van

armoede. Bij de organisatie hiervan werken

cultuur kan zijn.

Naam

m/v

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Wilt u meer informatie over ons werk of over schenken of nalaten? Dan kunt u
contact opnemen met Sarah Steeman via sarah@wresinskicultuur.nl of 06-41327501.

www.wresinskicultuur.nl/steun-ons
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Ik denk er over om Natuurmonumenten op te nemen in mijn testament.
Neemt u contact met mij op voor een (telefonische) afspraak.
Mijn telefoonnummer is:

Stuur dit formulier in
een gesloten envelop
zonder postzegel naar:
Natuurmonumenten
Ellen van Gerven
Antwoordnummer 6010
3828 ZV Hoogland
Voor meer informatie:
T (033) 479 71 11
Wij helpen u graag.
Natuurmonumenten verwerkt uw
persoonsgegevens conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) ten
behoeve van deze aanvraag. Voor
meer informatie lees het privacy
statement op nm.nl/uw-privacy47
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