
1 

Cultuur: wie betaalt dat? 

Blij met Nederland

Wat van ons allemaal is, geven we door
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Als relatief kleine organisatie vinden we persoonlijk contact belangrijk. Wilt u graag  

persoonlijk verder praten? Neem contact op met Lammertina Klein Obbink.

Dat kan via 038 460 46 48 of per e-mail via lammertina.kleinobbink@redeenkind.nl.

www.redeenkind.nl

Als christelijke ontwikkelingsorganisatie zorgen we ervoor dat alle kinderen – 

ongeacht hun afkomst, kleur, ras, geloof of geslacht – gezond en veilig opgroeien 

en een kansrijke toekomst hebben. Met uw nalatenschap geeft u kwetsbare 

kinderen in nood de kans van hun leven om een mooie toekomst op te bouwen. 

Wij begrijpen dat u zorgvuldig na wilt 
denken over de bestemming van uw 
nalatenschap. U wilt zeker weten dat uw gift 
goed terecht komt en ook echt een verschil 
maakt. Kiest u voor Red een Kind, dan kiest 
u voor zekerheid en impact. 

Uit onderzoek blijkt dat de aanpak van 
Red een Kind effectief is. De focus van 
onze aanpak ligt op blijvend resultaat en 
zelfredzaamheid. 

Wij willen dat ouders weer in staat zijn zélf 
voor hun kinderen te zorgen. We hebben 
projecten in India en in verschillende landen 
in Afrika. Daar vertellen wij u graag meer 
over.

Wist u dat Red een Kind een ANBI-status 
heeft? Dit betekent dat de organisatie geen 
erfbelasting (het vroegere successierecht) 
hoeft te betalen voor erfstellingen en 
legaten. 

Geef een 
toekomst aan 

kinderen 
in armoede

Colofon
DoorGeven is een uitgave van Insite Media en verschijnt als bijlage bij 

Vorsten. De teksten in dit magazine vallen niet onder de verantwoordelijkheid 

van de redactie en uitgever van Vorsten.
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Een dagje naar een museum, een concert, een goed boek, 
cabaretvoorstelling of film, en prachtig bewaard cultureel erfgoed, 

het is niet uit ons leven weg te denken. Maar het kost ook geld. 
De overheid betaalt jaarlijks 300 - 400 miljoen euro aan cultuur en 

cultureel erfgoed. Maar is dat genoeg om cultuur in stand te houden 
en door te geven aan komende generaties? Wie betaalt het anders?

Door: Christine Dirkse

De vraag is of de subsidies hoog genoeg zijn 
om die eerlijke lonen te betalen. Zo niet, dan 
komt de bal al snel bij het publiek te liggen: de 
kosten voor productie, locatie en kunstenaars 
die niet door de subsidie gedekt worden, 
moeten gedekt worden uit de kaartverkoop. 
Maar dat is in strijd met het doel van Van 
Engelshoven: zij wil vooral betaalbare cultuur 
voor iedereen.

Reddende donateurs
Gelukkig voor de cultuursector is er een derde 
geldbron: particulieren. Veel plaatselijke 
muziek- en toneelverenigingen hebben een 
‘vriendenclub’; donateurs – vaak oud-leden – 
die de vereniging een warm hart toedragen en 

een klein bedrag per jaar bijdragen. 
Deze oud-leden krijgen in ruil daarvoor 
gratis toegangskaartjes bij voorstellingen 
en soms een speciale behandeling. 

Veel theaters en musea kennen een 
soortgelijk model: als iemand bijvoorbeeld 
voor vijftig euro of meer donateur wordt, 
wordt hij uitgenodigd bij premières en als VIP 
behandeld. Het Rijksmuseum bijvoorbeeld 
organiseert ook speciale bijeenkomsten voor 
hun donateurs. Soms nemen mensen een 
culturele instelling op in hun testament; zo 
werken ze eraan mee dat de culturele sector 
kan blijven voortbestaan en ook het nageslacht 
daarvan kan genieten.

Waarde van cultuur
Dat cultuur in de ogen van het kabinet 
belangrijk is, blijkt wel uit de bedragen die 
ze ervoor uittrekken. In een rapport over 
cultuur in 2018 schreef het kabinet dat cultuur 
belangrijk is voor het bepalen van de tijdgeest; 
cultuur maakt dat de samenleving goed kan 
aanvoelen wat de tijdgeest vraagt. Kunst 
schudt wakker, stimuleert vooruitgang, maar 
geeft ook stabiliteit en houvast (bijvoorbeeld 
in het cultureel erfgoed). En cultuur bindt 
samen, is een manier om deel te nemen aan 
de maatschappij en zo een belangrijk element 
van burgerschap. 

Uit onderzoeken blijkt dat cultuur nog 
andere functies heeft. Zo draagt het in 
een multiculturele samenleving bij aan 
wederzijds begrip. Bovendien heeft cultuur 
een belangrijke economische waarde: 
mensen maken van een cultuur bezoek 
vaak een dagje uit, waar de plaatselijke 
middenstand en horeca van meeprofiteert. 
Uit diverse onderzoeken blijkt ook dat cultuur 

daadwerkelijk goed is voor onze gezondheid, 
zowel fysiek als mentaal. Reden genoeg dus 
om cultuur in stand te willen houden. Genoeg 
redenen om cultuur voor nu en de toekomst 
te willen behouden.

Onderbetaalde kunstenaars
Is er dan zoveel geld nodig? Blijkbaar wel. 
Er is de afgelopen jaren veel gediscussieerd 
over subsidies voor cultuur. Ook al voor 
de coronacrisis was er geld tekort in de 
sector, zo blijkt. Veel projecten worden 
slecht betaald, kunstenaars worden vaak 
binnengehaald met als beloning ‘ervaring en 
naamsbekendheid’. Daar kunnen ze niet van 
leven.  Daar treedt de overheid nu tegen op. 
Vanaf dit jaar verstrekt zij alleen subsidies aan 
partijen die de kunstenaars ook fatsoenlijk 
betalen. Zoals Van Engelshoven (minister van 
Onderwijs, cultuur en wetenschap) in een 
rapport hierover schrijft: ‘eerlijke beloning 
is voor mij belangrijker dan kwantiteit en 
werkgelegenheid’. 

Cultuur: wie betaalt dat?
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Het Haydn Jeugd Strijkorkest (HJSO) is een jeugdstrijkorkest in 
Noord-Nederland dat sinds de oprichting in 1989 op hoog artistiek niveau 

musiceert. De stichting stelt zich ten doel getalenteerde jonge strijkers in de 
leeftijd van 9 t/m 19 jaar aan zich te binden. Het HJSO biedt deze jonge musici 

een professionele opleiding in samenspel en begeleidt de leden tot het 
niveau van het conservatorium.

Het Haydn Jeugd Strijkorkest speelt op 
topniveau en mag worden gerekend tot de 
beste jeugdstrijkorkesten van Nederland. 
Voor veel orkestleden is hun tijd bij het 
HJSO een belangrijke stap in hun muzikale 
ontwikkeling. In het verleden traden bij 
het orkest solisten op die op dat moment 
nog onbekende jonge musici waren, zoals 
de internationaal beroemde topviolisten 
Simone Lamsma en Janine Jansen.

Wat doet het HJSO (onder meer) met 
uw gift?
• Coaches aantrekken om leden te  

begeleiden
• Instrumenten huren/lenen voor  

jongeren die hierover niet beschikken
• Geschikte repetitieruimte huren
• Een divers muziekrepertoire 
 programmeren (naast rechtenvrije 
 muziek)

Wist u dat het HJSO een ANBI-status heeft?

www.hjso.nl

Als kleine organisatie vinden we persoonlijk contact belangrijk.  

Belangstelling? Neem contact op met Anna de Vries, zakelijk leider. 

Dat kan via info@hjso.nl of bel 06-42840512.

Informatie: 

Paleis Het Loo, afdeling Development 

Annemarie Dalenoord, bel 06-12789475 of mail naar a.dalenoord@paleishetloo.nl.

paleishetloo.nl/organisatie/steun-paleis-het-loo/  

Paleis Het Loo is een belangrijke historische plek voor de geschiedenis van 
Nederland en de Oranjes. Het compleet ingerichte 17e eeuwse paleis is 

samen met de tuinen en de stallen een uniek stuk Nederlands erfgoed om 
trots op te zijn en door te geven aan de volgende generaties.

Paleis Het Loo investeert in de toekomst
In 2022 opent een geheel vernieuwd Paleis 
Het Loo zijn deuren. We investeren met 
een grootscheepse vernieuwing en ver-
bouwing in het museum, zodat we ook de 
komende decennia onze groeiende aan-
tallen bezoekers kunnen blijven ontvangen 
en inspireren. Een historisch paleis en 
hedendaags museum waar iedereen zich 
welkom voelt.

Helpt u mee?
Met een schenking of nalatenschap draagt 
u op een heel persoonlijke manier bij aan 
restauraties, onderzoek, educatie of bij-
zondere tentoonstellingen. Zo zorgen we 
samen dat we nu en in de toekomst kun-
nen blijven genieten van dit voor Neder-
land unieke erfgoed!

Steunen van 
Paleis Het Loo, 

nu en in de 
toekomst 

Lees meer over de vernieuwing en verbouwing 
op www.paleishetloo.nl/vernieuwing.

“Door Paleis Het Loo op te nemen in ons 
testament, voelen we ons vandaag nog 
meer betrokken en blijven we ook na ons 
overlijden deel uitmaken van dit waarde-
volle historische erfgoed.“

Marion en Maarten Kwakkenbos
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Interesse om muziekonderwijs te steunen? Kijk op www.meermuziekindeklas.nl of 

neem vrijblijvend contact op met Chantal Stuart (cstuart@meermuziekindeklas.nl,  

06 50857897) 
www.meermuziekindeklas.nl

We laten Nederland zien hoe waardevol 
muziekonderwijs is en zorgen dat bij u in 
de regio muziekonderwijs gegeven wordt. 
Door het Muziekopleidersakkoord, met 
Pabo’s en Conservatoria, is muziekonderwijs 
weer een volwaardig onderdeel van de 
lerarenopleiding. Zo werken we in de basis 
aan gelijke kansen, samen met het Jeugd 
Educatiefonds, de overheid, het onderwijs, 
de cultuursector en het bedrijfsleven. Velen 
steunen onze missie. Dat draagvlak maakte 
de eerste muziekspeeltuin voor buitenlessen 
mogelijk, ter gelegenheid van het Eurovisie 
Songfestival. 

Wie bereiken wij?
In 2021 verwachten we ca. 70% van 
1,6 miljoen basisschoolleerlingen te 
bereiken. De campagne ’50-dagen-muziek’, 
voorafgaand aan de 50ste verjaardag van 
Koningin Maxima, gaf een extra impuls. Een 
mooi cadeau, maar het feest is pas compleet 
als álle kinderen mee kunnen doen. Helpt u 
mee? Zo draagt u bij aan een kansrijke start 
voor de toekomstige generatie. 

Muziekonderwijs voor ieder kind!
Welke rol speelt muziek in uw leven? De ervaring dat muziek ontroert en verbindt herkent 

iedereen. Onderzoek toont aan dat kinderen, die structureel muziekonderwijs genieten, 

geconcentreerder werken, creatiever zijn, en beter naar elkaar luisteren, samenwerken 

en leren. Belangrijke vaardigheden die bijdragen aan cognitieve ontwikkeling en mentale 

gezondheid van kinderen. Daarom streeft Méér Muziek in de Klas naar structureel 

muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied.

Koninklijk blauw

Onze musea hebben letterlijk en figuurlijk heel wat in 

huis. Zij kunnen Rembrandt en Mondriaan op hun best 

laten zien, maar hun bezoekers ook verrassen met 

hoogtepunten op het gebied van toegepaste kunst. 

Deze kunstwerken zijn over een lange periode 

bijeengebracht door particulieren die ons gezamenlijk 

kunstbezit een warm hart toedragen. 

In de Vereniging Rembrandt zijn 16.000 van die particulieren 
verenigd. Eind 2019 hielpen zij Kunstmuseum Den Haag twee 
zeldzame, majestueuze bloemenpiramides aan te kopen. Deze 
manshoge bloemenhouders vormen de kroon op de collectie 
Delfts 17de-eeuws aardewerk in het museum.

Voor nu en later 
Ook het plezier van delen ervaren? Lid worden kan al vanaf € 75. 
Of word Meesterlid vanaf € 350. Vanaf € 75.000 (of vijf jaar 
lang € 15.000) kunt u met uw gift of uw nalatenschap ook een 
Fonds op Naam met een eigen naam en doelstelling instellen, 
waarmee u bijvoorbeeld een familienaam of een dierbare in 
herinnering houdt.

Meer weten? 
Kijk op www.verenigingrembrandt.nl of bel Mathilde van der Werff (voor 

vragen over schenken) of Leonie Pels Rijcken (voor vragen over nalaten) 

via 070-427 17 20.  

www.verenigingrembrandt.nl

Fo
to

: G
er

rit
 S

ch
re

ur
s

Bloemenpiramide (onderdeel van een paar) 
Delft, ca. 1690 | Kunstmuseum Den Haag | Aangekocht in 

2019 met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar Nationaal Fonds Kunstbezit, haar Van Rijn Fonds 

en de Stichting Van Rees-Klatte), het Mondriaan Fonds, 
het Fonds Kunstmuseum en de BankGiro Loterij.

‘Er is al zoveel bereikt; het moet lukken 
om nu door te pakken voor álle kinderen!’
(Koningin Máxima, erevoorzitter Méér Muziek in de Klas)
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Het begin van iets moois
Kunst en cultuur hebben het zwaar te verduren gehad in het afgelopen jaar. 

De eerste nood is voorbij maar de noodzaak om extra te investeren niet. 
Dat is precies wat het Prins Bernhard Cultuurfonds doet. Al meer dan 80 jaar. 
Uw gift aan cultuur komt via het Cultuurfonds altijd terecht waar het nodig is. 

Deskundig, duurzaam en veelzijdig
We zijn deskundig op het gebied van 
beeldende kunst, theater, muziek, literatuur, 
film, natuur en erfgoed. We vinden het 
belangrijk dat we samen met schenkers 
cultuur en natuur behouden, versterken 
én de kans geven om te innoveren. In het 
afgelopen jaar steunden we bijvoorbeeld 
kleine en middelgrote musea met het online 
toegankelijk maken van hun collecties. 
En we investeerden in research door 
theatermakers zodat zij deze periode toch 
goed kunnen benutten. Afgelopen jaar was 
ook heel geschikt voor grote renovaties 
van kastelen, buitenplaatsen en andere 
monumenten. Net als altijd stonden we 
steeds aan het begin van iets moois. 

Talent voor de toekomst
Talentontwikkeling heeft onze extra 
aandacht. Dankzij enkele grote schenkers 
is het Prins Bernhard Cultuurfonds de 
grootste particuliere beurzenverstrekker 
van Nederland. Talentvolle jongeren krijgen 
de kans om masterclasses bij beroemde 
musici of vervolgstudies te volgen. Daarnaast 
hebben we enkele prijzen voor aankomend 

talent. Hiermee ondersteunen we hun werk 
én zetten we hen in de spotlights. 

Schenken: nu of straks
Schenken aan het Cultuurfonds kan op 
veel manieren. Om te beginnen: elke gift 
is welkom en wordt goed benut. Verder 
kunt u ons opnemen in uw testament. 
Bijzonder zijn onze CultuurFondsen op 
Naam, een fonds binnen het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Al ruim 450 schenkers 
gingen u voor. Zij profiteren van onze 
deskundigheid, inhoudelijk én financieel/
administratief. Bovendien weten zij zeker 
dat wij hun gift altijd besteden waar het 
nodig is, nu én in de toekomst. 

Een Cultuurfonds op Naam kunt u 
instellen bij testament maar óók bij leven. 
Wel zo leuk. Zo kunt u zelf de projecten 
nog bezoeken die dankzij u zijn mogelijk 
gemaakt. U kiest een naam, bijvoorbeeld 
ter nagedachtenis aan iemand of een 
fantasienaam. Het geld kan algemeen 
besteed worden maar u kunt ook een 
richting aangeven zodat het past bij dat 
wat u belangrijk vindt.

Ontmoeten of (beeld)bellen
Bent u benieuwd hoe u aan het begin van iets moois kunt staan? 

Op www.cultuurfonds.nl/mijnbegin vindt u meer informatie. Het liefst gaan 

we natuurlijk met u in gesprek, persoonlijk, telefonisch of via beeldbellen. 

Als u ons mailt via mecenaat@cultuurfonds.nl of belt dan hopen we met 

u passende mogelijkheden te verkennen! 

www.cultuurfonds.nl/mijnbegin

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt 
mensen, werelden en ideeën samen om 
cultuur en natuur te laten leven. Ieder jaar 
steunen we ruim 3.500 mooie initiatieven 
in het héle land. Of het nu gaat om een 

fameuze overzichtstentoonstelling van 
internationale allure of om de vrolijke 
noten van een harmonie die een dorp tot 
leven brengen: wij helpen, als dat nodig is.
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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. 

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

Schenkers maken het ons mogelijk om 
de hoogste kwaliteit na te streven bij het

 realiseren van onze missie. We maken 
een steeds wisselend programma van 
tentoonstellingen, onderwijs- en publieks-
activiteiten voor een zo divers en groot 
mogelijk publiek. Jaarlijks ontvangen we 
zo’n 420.000 bezoekers waarvan 55.000 
kinderen en jongeren met school komen. 
We doen onderzoek en investeren in het 
vergroten van de toegankelijkheid, 
relevantie en duiding van de collectie. 

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

www.wereldculturen.nl

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

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

Verbinding 
met de wereld

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met 

Liesbeth van Keimpema: l.vankeimpema@princessehof.nl, 058 - 205 00 48.

www. princessehof.nl  

Keramiekmuseum Princessehof verbindt de historische en hedendaagse 
werelden van Oost en West aan de hand van keramiek. Maak kennis met 

de bijzondere collectie en ontdek toonaangevende tentoonstellingen. 

Onze collectie is voortdurend in ontwikkeling 
en geldt als inspiratiebron voor nieuwe 
generaties makers over de hele wereld. 
Vanuit het Princessehof als culturele plek in 
Leeuwarden versterkt het museum de actuele 
en internationale waarde van keramiek.

Het museum beheert circa 35.000 objecten. 
De nadruk ligt op Aziatische, Europese en 
moderne keramiek. Zo bezit het museum de 
grootste en meest gevarieerde verzameling 
Chinees porselein in Nederland en toont het 
een rijk en veelzijdig beeld van de Neder-
landse art nouveau en art deco 
keramiek uit de periode 1880-1930. 
De collectie kent een aantal absolute 
hoogtepunten zoals het keizerlijk porselein 
uit China en een plastiek van Karel Appel. 

Wilt u betrokken zijn bij de toekomst van 
Keramiekmuseum Princessehof? Dan kunt u 
overwegen het museum op te nemen in uw 
testament, waarmee u automatisch toetreedt 
tot onze exclusieve kring van gevers, Club 
Céramique. U draagt hiermee bij aan beheer 
en behoud van onze collectie voor de komen-
de generaties en de ontwikkeling van heden-
daagse kunstenaars. Met uw steun kunnen wij 
aankopen, restauraties en speciale projecten 
realiseren en draagt u op eigen persoonlijke 
wijze bij aan de missie van het Princessehof.  

Keramiekmuseum Princessehof:
nu en in de toekomst

Uw nalatenschap komt volledig ten goede 
aan het museum. Keramiekmuseum 
Princessehof is geregistreerd als ‘(Culturele) 
Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI-status). 
Dit betekent dat het museum over uw erfstelling 
of legaat geen erfbelasting hoeft te betalen.
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Nederland is één van de gelukkigste landen in de wereld. En tijdens 
sportevenementen – met name voetbal – ook zeer nationalistisch. 

Toch kun je, als je de media volgt, het gevoel krijgen dat Nederlanders 
helemaal niet zo blij zijn met elkaar: rellen, een sterk versplinterd 

politiek veld een veel kritische geluiden lijken soms de boventoon te 
voeren. Geven we dat wij-gevoel nog wel door?

Door: Christine Dirkse

natuurlijk niet ontbreken. Heel Nederland, 
hoe verschillend ook in opvattingen, is op die 
bijzondere momenten één. 

Waarden
Maar niet alleen onze tradities verbinden 
Nederland. Ook waarden als vrijheid, vrijheid 
van meningsuiting, democratie en gelijkheid 
staan in deze top 20. Waarden waar veel 
Nederlanders zeer aan hechten. Waarden die 
weliswaar niet alleen in Nederland voorkomen, 
maar wel hoog op de Nederlandse agenda 
staan. Het SCP concludeert in haar onderzoek 
dat Nederlanders eigenlijk helemaal niet zo 
verdeeld zijn. De polarisatie die er lijkt te zijn, 
ontstaat vooral door het verschil in nadruk: 
de één hecht net iets meer aan tradities 
dan aan die waarden, terwijl de ander de 
waarden boven alles wil stellen. Dat geeft 
discussies die in de media uitvergroot worden. 
Al te nationalistisch mogen we niet meer 
zijn in onze multiculturele, globaliserende 

samenleving. Maar in de basis zijn we wie we 
zijn: een gezellig landje, met veel vrijheden en 
mooie tradities die samenbinden.

Tradities doorgeven
En doordat we zijn wie we zijn, geven we 
dat wij-gevoel toch door. Ieder kind groeit 
ermee op: Koningsdag en bevrijdingsdag 
als feestdagen, het oranjegevoel bij 
voetbalwedstrijden, fietsen en schaatsen; 
ook kinderen van ouders met een 
migratieachtergrond krijgen dit mee. In veel 
huishoudens komt Sinterklaas nog steeds 
langs en staan de oliebollen op oudjaarsavond 
op tafel. De waarden die wij als Nederlands 
zo hoog achten, worden op elke school 
geleerd, worden door vrijwel elke Nederlander 
uitgedragen. Dat is wat elke Nederlander 
meekrijgt, wat ook de nieuwe generatie zal 
voelen. Ondanks de verschillen, blijven taal en 
tradities ons verbinden.

De Nederlandse taal is een belangrijke 
verbindende factor in Nederland, zo blijkt 
uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP). Dat is ook wel herkenbaar: 
Nederlanders die in het buitenland iemand 
Nederlands horen praten, beginnen direct 
even een praatje met die persoon. De 
herkenning van de taal geeft direct iets 
vertrouwds, een band met thuis.

Tradities en symbolen
Na taal staan in de top 20 van verbindende 
factoren vooral veel tradities en symbolen: 

Koningsdag, Bevrijdingsdag, pakjesavond en 
oliebollen op oudjaarsavond bijvoorbeeld, 
maar ook Elfstedentocht, fietsen, de kleur 
oranje en het Dagboek van Anne Frank. Bij al 
die tradities zie je Nederland op z’n best: de 
stad die het Koningshuis of Sinterklaas mag 
ontvangen, slaat de handen in één en weet 
een gevarieerd programma neer te zetten 
met allerlei plaatselijke clubs. Koningsdag en 
Bevrijdingsdag brengen iedereen op straat en 
met pakjesavond en oudjaarsavond zoeken 
veel families elkaar op, waarbij tradities 
als pepernoten, oliebollen en vuurwerk 

Blij met Nederland

Foto: Marcel Alsemgeest / Shutterstock
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Voor meer informatie ga naar:

www.msresearch.nl

Toen er in de directe omgeving van Jos en Helma (beiden zestigers) 
iemand overleed, realiseerden ze zich dat zij zelf de regie over hun 

nalatenschap wilden hebben. Zeker ook omdat zij geen kinderen hebben. 
Lang hoefden ze niet te overleggen want direct was helder dat hun 

nalatenschap naar een MS-gerelateerd doel zou gaan, 
namelijk Stichting MS Research.

Jos: “Het is ons helemaal duidelijk waar deze 
Stichting voor staat. En om die reden was de
keuze snel gemaakt. Onderzoek is namelijk 
cruciaal om uiteindelijk tot de oplossing 
voor MS te komen. Wij hebben het absolute 
vertrouwen dat zij in samenwerking met hun 
wetenschappelijke raad met de besteding 
van de gelden zeer verstandig omgaan. 
Uiteindelijk moeten alle onderzoeksresultaten 
leiden tot de oplossing van deze ziekte.”

In 1982, nog voordat zij hun eigen bedrijf 
in het Brabantse Goirle startten, werd 
bij Helma de diagnose MS vastgesteld. 
Jos en Helma wisten van dichtbij wat 
MS betekent, want ook de inmiddels 
overleden broer van Helma had MS. 

“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.”

Stichting MS Research bevordert 
wetenschappelijk onderzoek naar de 
oorzaken van en oplossingen voor (leven 
met) MS. Al meer dan 40 jaar is onderzoek 
ons belangrijkste doel. De Stichting heeft 
inmiddels ruim 70 miljoen euro besteed 
aan circa 385 onderzoeksprojecten. 

“Niet alleen 
voor nu, maar 

zeker ook 
voor later”

Wilt u weten wat u met uw nalatenschap kunt betekenen voor Parkinsononderzoek? 

Vraag de gratis brochure aan via www.parkinsonfonds.nl/nalatenschap. 

www.parkinsonfonds.nl

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 fundamenteel 
onderzoek financiert om in de toekomst 
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, 
waardoor je wereld zich enorm verkleint. 
Daarom vind ik dat onderzoek moet 
doorgaan, ook als ik er zelf niet meer 
ben. Het is toch te gek voor woorden dat 
steeds meer mensen, ook op jongere 
leeftijd, Parkinson krijgen en er nog geen 
geneesmiddel is. Als mijn erfenis bijdraagt 
aan een geneesmiddel tegen de ziekte, 
waardoor het een volgende generatie niet 
meer treft, zou ik dat mooi vinden.”

Beeldend kunstenaar Twan Hendriks (72) 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.”

“Parkinsononderzoek 
moet doorgaan, 
ook als ik er zelf 
niet meer ben.”Fo
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Het Spierfonds zet zich nu al 65 jaar in 
voor alle mensen met een spierziekte. 
Mensen, van jong tot oud, die steeds 
verder achteruit gaan, met soms de 
dood als gevolg. Door te investeren in 
wetenschappelijk onderzoek werkt het 
Spierfonds aan een oplossing, aan de 
genezing van spierziekten.

Dat deze aanpak werkt, bewijst het 
verhaal van Bernadette, die van 
dichtbij meemaakte hoe verwoestend 
spierziekten zijn. Haar partner werd 

plotseling getroffen door een ernstige 
spierziekte. Dankzij een gerichte 
behandeling overleeft hij het. Bernadette 
besloot daarom het Spierfonds op te 
nemen in haar testament:
“Net als het Spierfonds wil ik schijnbare 
onmogelijkheden mogelijk maken, samen 
het verschil maken.”

In de brochure ‘De mooiste spier is 
uw hart’ leest u het hele verhaal van 
Bernadette en alles over nalaten aan 
het Spierfonds. 

Vraag de brochure vrijblijvend aan op spierfonds.nl/nalaten of bel met 

Hanneke Siegert via 070 302 97 12.

www.spierfonds.nl

Het is 1956 als de 18-jarige kroonprinses Beatrix beschermvrouwe wordt 
van een nieuw fonds. Aanleiding tot de oprichting is de polio-epidemie 
die door Nederland woedt. Mede dankzij het werk van dit fonds, nu het 
Prinses Beatrix Spierfonds, is polio onder controle. Sindsdien heeft het 

Spierfonds een groter doel: alle spierziekten de wereld uit! 

DE MOOISTE SPIER IS UW HART 
Nalaten aan het Prinses Beatrix Spierfonds

Wilt u meer weten over schenken of nalaten aan het Ouderenfonds? 

Neem contact op met Catelijne van Oss, via 088 344 2028 of c.vanoss@ouderenfonds.nl. 

U kunt ook gratis de brochure ‘Nalaten aan het Ouderenfonds’ aanvragen via 

ouderenfonds.nl/nalaten of 088 344 2000. U ontvangt het bewaarboekje ‘Zo regel

 ik mijn testament’ er gratis bij!

www.ouderenfonds.nl/nalaten

“Vrienden en familie geven mijn leven kleur, 
juist als ik het soms moeilijk heb. Ik moet er 
niet aan denken om dat te missen! Dat veel 
ouderen zich eenzaam voelen, gaat me dan 
ook erg aan het hart. Daarom laat ik na aan 
het Nationaal Ouderenfonds. Zij organiseren 
voor alle ouderen activiteiten dichtbij huis 
waar je anderen kunt ontmoeten. En dat 
maakt een wereld van verschil!“

Over het Nationaal Ouderenfonds
Wist u dat bijna de helft van de ouderen 
in Nederland zich eenzaam voelt? 

Eén op de tien ouderen voelt zich zelfs 
ernstig eenzaam. Dat zijn ruim 590.000 
mensen! Het Nationaal Ouderenfonds 
doorbreekt de eenzaamheid. Bijvoorbeeld 
met een wekelijks telefoontje van 
de Zilverlijn, samen erop uit met de 
BoodschappenPlusBus of nieuwe mensen 
ontmoeten bij een sport- of breiclub. 
Met uw nalatenschap helpt u ouderen 
om anderen te ontmoeten en meer plezier 
te hebben in het leven. En dat maakt 
een wereld van verschil! Helpt u mee? 
Want ouder worden doe je samen.

“Juist nu ik ouder word is contact met 
anderen heel belangrijk voor me.”
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De mooiste dingen in het leven zijn van ons allemaal, 
niet van één persoon of groep in het bijzonder. 
Hoe meer je probeert te bedenken waarvoor dit 

niet opgaat, hoe meer je erachter komt dat het zo is.

Door: Marco van de Wetering

hun ‘copyright’ rust. Maar niemand kan een 
ander verbieden het te waarderen, ervan te 
genieten. Het zou zelfs vreselijk zijn als alle 
mooie kunst alleen te bewonderen was door 
de nazaten of erven van de makers!

Kunst geef je door, dat is een helder en 
concreet voorbeeld. De samenleving, het 
milieu, de natuur, welvaart, ook dat alles geef 
je door aan de generaties na jou.

Wat je zaait…
Een bekend gezegde luidt: wat je zaait, zul je 
oogsten. Dat geldt in positief én in negatief 
opzicht. Als wij nu zorgen voor mensen die 
zorg nodig hebben, is de kans groot dat 
degenen die de samenleving van ons erven, 
dat normaal gedrag vinden. Hoe we nu kijken 
naar onszelf en anderen, beïnvloedt sterk 
hoe anderen om ons heen dat doen. Of 
mensen nà ons.
Wat zou er moeten worden van 
hulpbehoevenden straks als wij nu de andere 
kant op kijken als onze hulp of andere inzet 
vereist is. Dan creëren we cynisme en apathie.

Krijgen en doorgeven
Liefde en plezier zijn dingen die zich 
vermenigvuldigen als je ze deelt. Als wij 
erfgoed, kunst en cultuur, sociale zekerheid 
en zorg voor elkaar doorgeven, dan geven 
we in feite liefde door. Liefde voor muziek, 
historie, architectuur en voor mensen om 
ons heen. 
Heel veel, misschien wel alles, dat we 
met elkaar hebben in ons land en onze 

samenleving, hebben we doorgegeven 
gekregen van onze voorouders. Soms 
letterlijk, soms ook doordat we konden 
voortgaan op een ingeslagen weg.

Concreet
Iets belangrijks of moois doorgeven kan 
iedereen voor zichzelf concreet maken. In 
ons eentje de samenleving of de democratie 
overdragen aan het nageslacht is wat lastig. 
Maar als ieder voor zich een aantal dingen 
bepaalt die hij of zij waardevol vindt, wordt 
het al een stuk concreter.
Musea, goede doelen, 
onderzoeksorganisaties hebben inkomsten 
nodig om hun werk te kunnen voortzetten, 
om hun collectie te kunnen laten 
bewonderen in de toekomst. Precies daar 
wordt het zo tastbaar en uitvoerbaar als 
maar mogelijk is. 
Alles van waarde heeft een kostprijs. En iets 
heeft alleen een kostprijs als het waarde 
heeft.

Uiteraard draait wat belangrijk is niet 
alleen om geld. De volgorde is: we vinden 
iets belangrijk en daarom is dat het waard 
om in stand te houden. Mensen die zich 
daarvoor inzetten hebben inkomen nodig 
om dat waardevolle voor ons te bewaren, 
medemensen te helpen of te zorgen voor 
dieren en natuur.

Daarom: doorgeven door geven.
Als we genieten van de natuur, of van 
mensen en hoe verschillend ze zijn, of 
van muziek, geen enkel mens kan het 
alleenrecht claimen. Zeker, de rechten van 

een bepaalde song behoren een artiest 
toe; hetzelfde geldt voor een kunstwerk of 
mooie foto. Kunstenaars, architecten, musici: 
allemaal hebben ze iets bedacht waarop 

Wat van ons allemaal is, 
geven we door
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Op dit moment wonen in Nederland zo’n 
1,9 miljoen honden. Ze maken onderdeel 
uit van gezinnen, bieden hulp in bepaalde 
sectoren (denk aan de douane, militairen 
en de politie) en aan individuen waardoor 
zij kunnen meedoen aan de maatschappij. 

Verwaarlozing
Juist omdat de hond zo’n bijzondere rol in 
onze samenleving heeft, vraagt dit om een 
eigen beschermingsorganisatie. We vragen 
aandacht voor betere wet- en regelgeving 
om geweld, misbruik en verwaarlozing 
aan te pakken en te voorkomen. 
Met voorlichting willen we zoveel 
mogelijk ongelukken, (bijt)incidenten, 
teleurstellingen, pijn en verdriet bij zowel 
de honden als de houders voorkomen. 

Naast de acties en aandacht die we vragen, 
vangen we ook honden op.

Aandacht en zorg
De honden die we opvangen, kunnen 
vaak nergens anders terecht. Denk 
bijvoorbeeld aan oudere honden die vaak 
niet terecht kunnen bij een gewoon asiel, 
omdat ze extra aandacht en zorg nodig 
hebben. Daarom bouwen we een speciaal 
hondenopvangcentrum in Overijssel waar 
deze honden in een huiskamer-omgeving 
terecht kunnen voor hun oude dag.

Oudere honden 
verdienen ook 

een goede plek

De Koninklijke Hondenbescherming is al meer dan 100 jaar de stem 
van honden. Dat is nog steeds hard nodig, want iedere dag worden in 
Nederland naar schatting 550 honden verwaarloosd of mishandeld.

Contactpersoon bij Koninklijke Hondenbescherming: 

Hanna Noteboom (070 33 88 538 of 

hanna@hondenbescherming.nl). 

www.hondenbescherming.nl

Stichting Nationale Dierenzorg 

Wassenaar is opgericht in 1926 

door de hofdames van 

Koningin Wilhelmina.

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

Enkele hofdames van de toenmalige 
koningin bekommerden zich om dieren 
die niet langer gewenst waren en een 
nieuw huis zochten en daarom organi-
seerden zij op sommige zaterdagen een 
ruilbeurs voor (boerderij)huisdieren in de 
paleistuinen. Uit privé aantekeningen van 
Jonkvrouw Des Tombe blijkt dat het idee 
was een organisatie op te richten  met als 
doel “Liefde en Eerbied te wekken voor de 
Natuur en alle Leven” en “Baldadigheid en 
Onkunde te overwinnen”.

Inmiddels bestaat NDZ uit een pension & 
asiel voor honden en katten, een honden-
dagopvang, twee dierenambulances en de 
oudste seniorenclub voor honden & katten 
in Nederland.

Deze opvang is opgericht voor huisdier-
eigenaren die zelf niet meer voor het 

dier kunnen zorgen. Dit kan voorkomen, 
als de eigenaar bijvoorbeeld naar een 
verzorgingstehuis moet. De eigenaar blijft 
wel de eigenaar van het dier, maar de zorg 
voor het dier wordt overgenomen door 
NDZ. De eigenaren kunnen op afspraak op 
bezoek komen bij het dier en zij worden 
op de hoogte gehouden van alle ontwikke-
lingen omtrent het dier. Daarnaast wonen 
in de seniorenclub ook oudere asieldieren 
die niet herplaatst kunnen worden. 
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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.

De meeste projecten worden uitgevoerd 
in zeer arme Oost-Europese of Afrikaanse 
landen. ‘Wij treffen mensonterende 
omstandigheden aan, zoals chronisch gebrek 
aan voedsel en medicijnen. Of mensen zijn 
bang om dood te vriezen omdat het in hun 
krot zonder ramen te koud wordt.’

In Afrikaanse landen zijn er grootouders die 
soms voor wel acht kleinkinderen zorgen 
omdat hun ouders zijn overleden. ‘Ze wonen 
vaak in bouwvallige krotjes, maar met behulp 
van MAX Maakt Mogelijk zijn er inmiddels 
veel stenen huisjes gebouwd waar ze in goede 
omstandigheden kunnen wonen.’

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. 
In Moldavië hebben we zelfs twee mensen in 

dienst die dit in de gaten houden. Daarnaast 
behelst onze hulp onder andere reparaties of 
zorgen voor stromend water.’

Een van de vele andere projecten is het 
ondersteunen van Indische Nederlanders in 
Indonesië. Volgens de onbezoldigde Slagter is 
MAX Maakt Mogelijk het mooiste werk dat hij 
ooit heeft kunnen doen. 

De stichting heeft tevens projecten in 
Nederland, maar die zijn gericht op het 
doorbreken van eenzaamheid. Donateurs 
kunnen hun voorkeur uitspreken voor 
bepaalde projecten. 

Meer informatie over MAX Maakt Mogelijk 
verderop in dit blad of kijk op: 
www.maxmaaktmogelijk.nl 

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

Sinds de oprichting in 2005 heeft het 
Leerorkest een enorme vlucht genomen. 
In Amsterdam bereiken we jaarlijks 
bijna 5.000 kinderen, in die wijken 
waar extra aandacht hard nodig is. 
Ook buiten Amsterdam worden vele 
Leerorkesten opgericht. Er is een landelijk 
uitleencentrum opgezet met inmiddels 
10.000 muziekinstrumenten. In heel 
Nederland krijgen kinderen voor wie 
muziekles helemaal niet vanzelfsprekend 
is, gratis een instrument te leen. 

Mede dankzij vele partners, vrijwilligers, 
de steun van H.M. Koningin Máxima en 
ambassadeurs onder 
wie prof. dr. Erik 
Scherder, Tania Kross 
en Freek de Jonge 
brengen we onze 
droom steeds een 
stap dichterbij.

Meer informatie? Michelle Meijerink vertelt u graag meer, 

mmeijerink@leerorkest.nl of 06-20804496.
www.leerorkest.nl

Het Leerorkest wil ieder kind de kans geven om een 
instrument te leren bespelen en samen muziek te maken.

Geeft u samen met 
ons de liefde voor muziek door?

Stichting Koninklijke Rotterdamse 
Diergaarde ofwel Diergaarde Blijdorp 
biedt haar bezoekers een leuke en 
leerzame dag uit. Met kennis en 
onderzoek dragen wij bij aan het 
behoud van (ernstig) bedreigde 
diersoorten. Diergaarde Blijdorp 
participeert in tachtig fokprogramma’s 
en ondersteunt verschillende projecten 
voor natuurbehoud verspreid over de 
wereld. De bijzondere architectuur 
met 21 Rijksmonumenten uit 1940 van 

architect Sybold van Ravesteyn, maakt 
Diergaarde Blijdorp een buitengewoon 
architectonisch geheel in Rotterdam. 
Diergaarde Blijdorp heeft een Culturele 
ANBI status.

Meer informatie? Bel +31 (0)6 220 496 57 of mail a.feiner@diergaardeblijdorp.nl

www.diergaardeblijdorp.nl

Bijzondere ontmoetingen die de bezoeker bewust maakt 
van de schoonheid en waarde van de natuur. 
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Stichting MAX Maakt Mogelijk

info@maxmaaktmogelijk.nl
Tel.: 035 - 677 54 09
Postbus 671, 1200 AR Hilversum
IBAN: NL33 INGB 000 000 4567

www.maxmaaktmogelijk.nl

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.

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?

MAX Maakt Mogelijk in uw testament
Een prachtig geschenk voor de armste ouderen

Dankzij het renovatieproject van MAX Maakt Mogelijk 
worden de tochtige krotten van vele kansarme ouderen 

opgeknapt. Deze bewoners kunnen niet wachten

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

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

gezichtsvermogen terug 

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.”

26 DOORGEVEN 2021
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De coronacrisis is een rare tijd, voor iedereen. Maar waar door de 
strenge RIVM-maatregelen voor velen eenzaamheid op de loer ligt, 

sluit de kunst- en cultuursector nieuwe vriendschappen. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Juist nu!

Door: Rob Pietersen

blijven inspireren, betoveren, verwonderen, 
aan het denken zetten.’

Noodsignalen
Met Kickstart Cultuurfonds (voor een 
‘coronaproof’ culturele sector) werden 
miljoenen voor een hele sector bij elkaar 
gecrowdfund. Maar veel van bijvoorbeeld 
musea, culturele instellingen en erfgoed 
kwamen zelf ook - vaak noodgedwongen - in 
actie. Google op ‘Juist nu’ en je wordt bedolven 
onder de hulpvragen, oproepen, aanbiedingen, 
initiatieven en  noodsignalen, zoals:

‘De steun van Vrienden is onmisbaar. Juist nu. 
Mede dankzij onze Vrienden kan Nationale 
Opera & Ballet betoverende voorstellingen blijven 
maken die raken en inspireren.’

‘Word vriend van het Westfries Museum. Juist nu!’

De wekenlange sluitingen van het museum 
dit jaar heeft natuurlijk vergaande financiële 
gevolgen voor Teylers Museum. U kunt 
meehelpen om samen met ons de toekomst 
van het oudste museum van Nederland veilig 
te stellen, juist nu! 

Veel goodwill
‘Mensen begrijpen heel goed dat de 
cultuursector het zwaar heeft. In tijden van 
nood leer je je vrienden kennen. Juist nu 
merken wij dat er enorm veel ‘goodwill’ is’, 
vertelt Carla Voorendonk, Hoofd Partners en 
Begunstigers bij Teylers Museum. ‘Het mooie 
is ook dat wij, als mensen hun langdurige 
betrokkenheid met ons museum willen 
onderstrepen in de vorm van een vriendschap 
of een lidmaatschap van een geefkring, ook 
iets kunnen teruggeven.’ 

Voorendonk noemt enkele mogelijke 
tegenprestaties voor ‘nieuwe vriendschappen’, 
zoals het aanbod van online programma’s, 
kijkjes achter de schermen, interessante 
lezingen en private views en ontmoetingen 
met andere liefhebbers van de 
museumcollecties.

Geldzorgen zijn natuurlijk zorgelijk. Maar de 
kunstsector blijft de kunstsector, schoonheid 
gaat boven de centen. Voorendonk vindt 
de sluiting van Teylers ook erg omdat het 
museum een prachtige tentoonstelling in huis 
heeft, met werk van de Britse kunstenaar John 
Constable, meester uit de romantiek, een van 
de beste landschapsschilders aller tijden. ‘Het 
doet pijn dat onze deuren dicht zijn en dat 
het publiek zijn prachtige werk nu niet kan 
zien. Gelukkig konden wij die tentoonstelling 
verlengen’, aldus Voorendonk.

Innovatie
De kunst- en cultuursector, monumenten, 
erfgoed: corona vraagt om creativiteit 
om te overleven. Juist nu! Maar de crisis 
toont volgens de Raad voor Cultuur ook 
aan dat juist nu ook innovatie gewenst 
is. Er moet in de toekomst veel meer 
rekening gehouden worden met een 
anderhalvemetersamenleving, geïnvesteerd 
worden in online aanbod, gewerkt worden aan 
een ander ‘verdienmodel’. 

Teylers Museum is online al enorm actief, zegt 
Voorendonk. Op sociale media, en met blogs 
en vlogs op de website. Er valt ook online 
genoeg te laten zien en te vertellen. ‘Dus ja’, 
zo besluit ze: ‘wij zien ook veel in een nog 
uitgebreidere digitale toekomst.’ 

Duizenden cultuurmakers staat - in de 
pandemie - het water aan de lippen. Minister 
Ingrid van Engelshoven (OCW) stelde geld 
beschikbaar, hetgeen veel instellingen weer 
een beetje vooruit hielp. Maar die hulp was 
niet voor iedereen. En het was bij lange na niet 
genoeg. 

Cultuurmakers en -instellingen dreigen om 
te vallen, met verarming van het culturele 
aanbod tot gevolg. Vandaar de oproep van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds een ieder 
die van cultuur houdt bij te dragen: ‘Geef om 
cultuur levend te houden. We gaan samen de 
cultuurmakers ondersteunen, zodat zij ons 

Kunst- en cultuursector heeft Kunst- en cultuursector heeft 
juist nu nieuwe vrienden 
(en vernieuwing) nodig
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Wat je op school leert, is voor altijd. 
Een kind dat leert, is een kind met 
kansen. Ook u heeft waarschijnlijk veel 
te danken aan onderwijs. Omdat u zelf 
opgeleid bent of omdat u werkzaam 
bent of was in het onderwijs. 

Edukans is dé ontwikkelings-
organisatie voor onderwijs. 
Wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen 
en jongeren niet naar school of ze 
stoppen voortijdig. Met uw nalaten-
schap zorgt u samen met ons voor 
goed onderwijs in ontwikkelingslanden. 

Meer informatie: edukans.nl/nalaten

GEEF UW
IDEALEN DOOR

Martine van Os,  
ambassadeur Edukans:

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

Manda Wassenaar is bereikbaar per e-mail: manda.wassenaar@amref.nl 

of telefonisch op 071 – 576 9476. 

www.amref.nl

Gezonde mensen en daardoor minder armoede, dat is het doel 
van Amref Flying Doctors. Hierbij gaan we uit van de behoefte 

én de kracht van de Afrikaanse bevolking.

Amref Flying Doctors is de grootste 
Afrikaanse gezondheidsorganisatie. We 
werken sinds 1957 vol overtuiging en lef 
aan een gezond en sterk Afrika. Want we 
vinden dat iedereen recht heeft op een 
blijvende, goede gezondheid. Want wie 
gezond is, kan beter voor zichzelf zorgen 
en ontsnappen aan armoede.

In Afrika is er een groot tekort aan medisch 
personeel. 1 op de 2 Afrikanen heeft 
hierdoor geen toegang tot zorg. Amref Flying 
Doctors leidt duizenden zorgverleners op 
om dit probleem aan te pakken.

In onze brochure ‘Nalaten voor een 
gezond en sterk Afrika’ leest u meer 
over nalaten aan Amref Flying Doctors. 

Een nalatenschap helpt ons om ons 
levensreddend werk te kunnen 
voortzetten en uit te breiden. 

Wilt u deze brochure gratis en vrijblijvend 
ontvangen? U ontvangt dan tevens 
het praktische ‘mijn erfenisdossier’. 
Of misschien wilt u eens met ons van 
gedachten wisselen over ons werk 
of nalaten? U kunt hiervoor contact 
opnemen met onze Relatiemanager 
Nalatenschappen, Manda Wassenaar. 

We zijn door het CBF erkend als goed 
doel, zijn ISO-gecertificeerd en hebben 
de ANBI-status.

Een gezond en 
sterk Afrika
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‘Ik wil straks een wereld
     nalaten met veel minder 
  hersenaandoeningen.’

‘Eén van de hobby’s van mijn man 
was miniatuurbootjes bouwen. Het 
laatste bootje dat hij maakte, draagt 
mijn naam. Hij vond het enig om te 
doen. En dan vergat hij ook dat hij 
de ziekte van Parkinson had. Dan 
zei hij: ‘Potverdorie, ik kan het nog 
hè?’ Ik bewonderde hem daarin; dat 
hij ondanks die beperkingen in zijn 
motoriek, toch nog een bootje ging 
bouwen. Een ijzeren wil zat erin. 
Hij móest en zou het klaren. Want hij 
wist wel; dit is het laatste dat ik kan.

Aan de grond genageld
Op een dag zei ik: ‘Albert, kom nou 
lieverd, ik wacht op je’. En hij zei: 
‘Sophie, ik sta aan de grond genageld. 
Ik kan geen kant op; mijn benen willen 
niet meer.’ Het leek alsof hij bevroren 
was. Ik las grote angst op zijn gezicht. 
Want wat was er aan de hand? 
Waarom wilden  zijn benen niet meer? 
Dat was het moment dat we beseften 
dat hij echt ziek was. 

Met liefde
In de jaren daarna zag ik mijn man 
veranderen. Met het spreken. Het 
schrijven. Hij kon zichzelf niet meer 
aan- of uitkleden. Zijn mimiek was op
een gegeven moment helemaal weg. 

Ik denk dat hij in totaal zeven jaar ziek 
geweest is. Ik heb jarenlang voor hem 
gezorgd. Dat was heel zwaar, maar 
ik deed het met liefde. Totdat het niet
meer ging. Toen moest hij naar een
revalidatiekliniek. En daar is hij 
gestorven.

Voor onderzoek
Ik mis zijn aanwezigheid en zijn 
sprankelende persoonlijkheid.
Het was heftig om zo’n dierbaar 
persoon langzaam te zien aftakelen. 
Stel nu dat ze voor een doorbraak 
kunnen zorgen in het onderzoek
naar parkinson, of andere hersen-
aandoeningen….. dat zou toch een 
zegen zijn! Voor alle betrokken 
patiënten en naasten. Daarom hebben 
we besloten om een deel van ons 
vermogen aan de Hersenstichting 
na te laten. Dus dat doe ik later, 
samen met Albert. En dat voelt goed.’

Met de steun van mevrouw 
Willemsen kan de 
Hersenstichting straks nóg 
grotere stappen zetten op weg 
naar genezing van zoveel mogelijk 
hersenaandoeningen. Voor die 
nalatenschap willen we haar nu 
alvast van harte bedanken.

Nog elke dag mist mevrouw Willemsen haar man. Hij overleed 
in 2016 aan de ziekte van Parkinson. Zij weet als geen ander hoe 
een hersenaandoening je leven op zijn kop kan zetten. En zag haar 
sprankelende man stap voor stap achteruitgaan. Daarom besloot zij 
destijds samen met hem om de Hersenstichting op te nemen in hun 
testament. 

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

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


