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

Voorendonk noemt enkele mogelijke

aan het denken zetten.’

tegenprestaties voor ‘nieuwe vriendschappen’,
zoals het aanbod van online programma’s,

Noodsignalen

kijkjes achter de schermen, interessante

Met Kickstart Cultuurfonds (voor een

lezingen en private views en ontmoetingen

‘coronaproof’ culturele sector) werden

met andere liefhebbers van de

miljoenen voor een hele sector bij elkaar

museumcollecties.

gecrowdfund. Maar veel van bijvoorbeeld
musea, culturele instellingen en erfgoed

Geldzorgen zijn natuurlijk zorgelijk. Maar de

kwamen zelf ook - vaak noodgedwongen - in

kunstsector blijft de kunstsector, schoonheid

actie. Google op ‘Juist nu’ en je wordt bedolven

gaat boven de centen. Voorendonk vindt

onder de hulpvragen, oproepen, aanbiedingen,

de sluiting van Teylers ook erg omdat het

initiatieven en noodsignalen, zoals:

museum een prachtige tentoonstelling in huis
heeft, met werk van de Britse kunstenaar John

Kunst- en cultuursector heeft
juist nu nieuwe vrienden
(en vernieuwing) nodig
De coronacrisis was 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

‘De steun van Vrienden is onmisbaar. Juist nu.

Constable, meester uit de romantiek, een van

Mede dankzij onze Vrienden kan Nationale

de beste landschapsschilders aller tijden. ‘Het

Opera & Ballet betoverende voorstellingen blijven

doet pijn dat onze deuren dicht zijn en dat

maken die raken en inspireren.’

het publiek zijn prachtige werk nu niet kan
zien. Gelukkig konden wij die tentoonstelling

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

verlengen’, aldus Voorendonk.

De wekenlange sluitingen van het museum

Innovatie

dit jaar heeft natuurlijk vergaande financiële

De kunst- en cultuursector, monumenten,

gevolgen voor Teylers Museum. U kunt

erfgoed: corona vraagt om creativiteit

meehelpen om samen met ons de toekomst

om te overleven. Juist nu! Maar de crisis

van het oudste museum van Nederland veilig

toont volgens de Raad voor Cultuur ook

te stellen, juist nu!

aan dat juist nu ook innovatie gewenst
is. Er moet in de toekomst veel meer

Veel goodwill

rekening gehouden worden met een

‘Mensen begrijpen heel goed dat de

anderhalvemetersamenleving, geïnvesteerd

cultuursector het zwaar heeft. In tijden van

worden in online aanbod, gewerkt worden aan

nood leer je je vrienden kennen. Juist nu

een ander ‘verdienmodel’.

Duizenden cultuurmakers staat - in de

Cultuurmakers en -instellingen dreigen om

merken wij dat er enorm veel ‘goodwill’ is’,

pandemie - het water aan de lippen. Minister

te vallen, met verarming van het culturele

vertelt Carla Voorendonk, Hoofd Partners en

Teylers Museum is online al enorm actief, zegt

Ingrid van Engelshoven (OCW) stelde geld

aanbod tot gevolg. Vandaar de oproep van

Begunstigers bij Teylers Museum. ‘Het mooie

Voorendonk. Op sociale media, en met blogs

beschikbaar, hetgeen veel instellingen weer

het Prins Bernhard Cultuurfonds een ieder

is ook dat wij, als mensen hun langdurige

en vlogs op de website. Er valt ook online

een beetje vooruit hielp. Maar die hulp was

die van cultuur houdt bij te dragen: ‘Geef om

betrokkenheid met ons museum willen

genoeg te laten zien en te vertellen. ‘Dus ja’,

niet voor iedereen. En het was bij lange na niet

cultuur levend te houden. We gaan samen de

onderstrepen in de vorm van een vriendschap

zo besluit ze: ‘wij zien ook veel in een nog

genoeg.

cultuurmakers ondersteunen, zodat zij ons

of een lidmaatschap van een geefkring, ook

uitgebreidere digitale toekomst.’

iets kunnen teruggeven.’
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Morgenglans der Eeuwigheid van Annita Smit,
uit Tijd en Eeuwigheid,

Foto: W. Kuijpers/Bijbels Museum

Keramiekmuseum Princessehof:
nu en in de toekomst
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

Wilt u betrokken zijn bij de toekomst van

en geldt als inspiratiebron voor nieuwe

Keramiekmuseum Princessehof? Dan kunt u

Help het Bijbels Museum inspiratie,

generaties makers over de hele wereld.

overwegen het museum op te nemen in uw

bezinning en bezieling te brengen

Vanuit het Princessehof als culturele plek in

testament, waarmee u automatisch toetreedt

Leeuwarden versterkt het museum de actuele

tot onze exclusieve kring van gevers, Club

en internationale waarde van keramiek.

Céramique. U draagt hiermee bij aan beheer

door heel Nederland. Bij wie WEL en
bij wie NIET gelooft.

Maak onze reizende tentoonstellingen

Samen sterk, met publiek én partners, op

rond Bijbelse thema’s en verhalen –

weg naar Bijbelse inspiratie. Uw bijdrage

vaak verbreed naar andere religies

doet ertoe!

en stromingen – (mede) mogelijk:
duurzame en laagdrempelige producties,

Wilt u ons steunen?

gepresenteerd in andere musea, grote

Het Bijbels Museum is voor zijn exploitatie

kerken en openbare gebouwen, binnen en

en voortbestaan afhankelijk van giften.

buiten de Randstad. Het Bijbels Museum,

Help ons onze missie voort te zetten, met

het enige in Nederland, bestaat inmiddels

een gift, legaat of erfstelling.

170 jaar. Met uw steun halen we de 200.

de generaties en de ontwikkeling van heden-

De nadruk ligt op Aziatische, Europese en

daagse kunstenaars. Met uw steun kunnen wij

moderne keramiek. Zo bezit het museum de

aankopen, restauraties en speciale projecten

grootste en meest gevarieerde verzameling

realiseren en draagt u op eigen persoonlijke

Chinees porselein in Nederland en toont het

wijze bij aan de missie van het Princessehof.

een rijk en veelzijdig beeld van de Nederlandse 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.

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.

Carolien Croon, directeur, overlegt graag met u over de mogelijkheden:

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

0682622803 of c.croon@bijbelsmuseum.nl

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

www.bijbelsmuseum.nl
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en behoud van onze collectie voor de komenHet museum beheert circa 35.000 objecten.
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Gulle gever met tijd
Een gulle gever hoeft niet per se zijn geld te investeren. Ook door het
beschikbaar stellen van tijd, kennis of zijn netwerk kan iemand gulle gever
zijn. Deze immateriële investering is voor de ontvanger van grote waarde.

Door: Kim van de Wetering
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filantropie’. Dit jaar was dat prinses

senior experts bijvoorbeeld, een internationale

Laurentien, die Stichting Lezen & Schrijven

hulporganisatie die geen geld maar kennis

oprichtte, en zich niet alleen financieel maar

inzet. De organisatie helpt mkb’ers in

ook door tijd te investeren hard maakte voor

ontwikkelingslanden door vrijwillige experts

geletterdheid in Nederland.

uit te zenden voor een project van meestal

Deze vorm van mecenaat kan op individueel

zo’n twee weken. Dit expertsnetwerk bestaat

niveau, maar gebeurt ook op grote schaal

vooral uit gepensioneerden die het leuk

vanuit het bedrijfsleven. Diverse grote

vinden om hun kennis in te zetten, zegt Florian

bedrijven hebben een eigen stichting,

Andriessen van PUM. “We zien veel mensen

waarmee ze hun tijd en expertise inzetten.

die met de vut zijn. Zij hebben een hoop

Banken als ING en de Rabobank hebben

kennis, maar geen werk”, zegt Andriessen. “Ze

bijvoorbeeld een goede-doelenafdeling. Deze

hebben vaak de wens om hulp te bieden met

fondsen investeren niet alleen geld in grotere

die kennis. En via PUM zien ze ook nog iets van

of lokale maatschappelijke projecten, maar

de wereld.”

geven deze projecten ook met kennis en tijd

Nu op stapel bij PUM staat een project in Niger

een steuntje in de rug.

voor het verwerken van afval. “In Niamey, de

Ook Delta Lloyd heeft bijvoorbeeld een

hoofdstad, is wel een afvaldienst maar die kan

stichting, de Delta Lloyd Foundation, waarbij

de grote hoeveelheid niet aan. Overal op straat

werknemers zich inzetten voor goede doelen.

ligt troep.” Voor het project gaat een expert

Als financiële dienstverlener ondersteunt

vanuit Nederland naar Niger om een lokale

het bedrijf allerlei projecten die mensen met

organisatie te helpen het afval te scheiden en

schulden helpen bijvoorbeeld, of waarbij

er nieuwe producten van te maken.

budgetcoaches aan een maatje gekoppeld
worden.

Net als met geld is het zoeken hoe je tijd
precies investeert. Door steeds vanuit een

Stichtingen als Jinc en IMC Weekendschool, die

vraag te handelen en een op een iemand te

aanvullend onderwijs verzorgen voor kinderen

helpen, is de investering arbeidsintensief.

uit achterstandswijken, maken graag gebruik

Andriessen beaamt dit: “Onze aanpak

van deze bedrijven. Hun gastdocenten zijn

verschuift geleidelijk van één op één missies

medewerkers van deze bedrijven, die hun

naar een aanpak waarbij we via bijvoorbeeld

kennis beschikbaar stellen. Soms doen ze dat

trainingen en seminars een hele branche

Een mecenas hoeft niet per se zijn geld te

partijen uit zijn netwerk met elkaar in contact

in hun eigen tijd, soms in de tijd van de baas

kunnen helpen in plaats van één mkb’er.

investeren. Ook door het beschikbaar stellen

brengt, of een werkgever die maatschappelijke

die dan de rol van mecenas vervult. Zonder

Daarnaast ben ik zelf benieuwd of we op

van tijd, kennis of zijn netwerk kan iemand

stageplaatsen beschikbaar stelt. Of aan een

de belangeloze inzet van deze professionals

andere manieren efficiënt kennis kunnen

mecenas zijn. Deze immateriële investering is

professional die zijn expertise kosteloos

zouden dergelijke stichtingen nooit kunnen

delen, bijvoorbeeld via tutorials op YouTube of

voor de ontvanger van grote waarde.

beschikbaar stelt aan een goed doel. De Dikke

bestaan.

webinars.”

Blauwe, het toonaangevende instituut voor

Sommige organisaties specialiseren

Tijd is net als geld kostbaar. Door slim te

Er zijn talloze manieren om ‘immateriële

filantropie in Nederland, verkiest ieder jaar

zich helemaal in het mecenaat met tijd.

investeren, kan een mecenas met minder tijd

mecenas’ te zijn. Denk aan iemand die twee

een ‘invloedrijkste speler in de Nederlandse

Vrijwilligersorganisatie PUM Netherlands

en geld meer mensen helpen.
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Fotografie: Frank Ruiter

“Niet alleen
voor nu, maar
zeker ook
voor later”

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

“Als je in de omstandigheid bent nu iets

Stichting voor staat. En om die reden was de

te regelen, doe het dan voordat het te

keuze snel gemaakt. Onderzoek is namelijk

laat is. Nu kun je het allemaal nog zelf

cruciaal om uiteindelijk tot de oplossing

bepalen. Doe je dat niet, dan zullen je

voor MS te komen. Wij hebben het absolute

uiteindelijke erfgenamen wellicht een ander

vertrouwen dat zij in samenwerking met hun

bestedingsdoel van je nalatenschap kiezen.

wetenschappelijke raad met de besteding

Kortom, regel je zaken, voordat het te laat is.”

van de gelden zeer verstandig omgaan.
Uiteindelijk moeten alle onderzoeksresultaten

Stichting MS Research bevordert

leiden tot de oplossing van deze ziekte.”

wetenschappelijk onderzoek naar de
oorzaken van en oplossingen voor (leven

In 1982, nog voordat zij hun eigen bedrijf

met) MS. Al meer dan 40 jaar is onderzoek

in het Brabantse Goirle startten, werd

ons belangrijkste doel. De Stichting heeft

bij Helma de diagnose MS vastgesteld.

inmiddels ruim 70 miljoen euro besteed

Jos en Helma wisten van dichtbij wat

aan circa 385 onderzoeksprojecten.

MS betekent, want ook de inmiddels
overleden broer van Helma had MS.

Voor meer informatie ga naar:

www.msresearch.nl
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Ieder kind
wil meedoen
Kinderen met een handicap zijn vaak eenzaam doordat ze ver weg van huis naar
school gaan, niet kunnen sporten bij de lokale sportvereniging of niet mee kunnen
spelen in de speeltuin. De meeste kinderen leren leven met hun beperking. Hun
grootste handicap is dat ze niet mee kunnen doen en zich daardoor alleen voelen.
Onze droom: geen kind zonder vriendjes

klas sluiten aan bij de andere klassen. Ze

Stichting het Gehandicapte Kind maakt

spelen samen in de bouwhoek en op het

zich hard voor kinderen met een handicap:

schoolplein. Zo doet Hanne de dingen die

ook zij moeten mee kunnen doen in onze

andere kinderen ook doen.

samenleving door in de buurt te kunnen
spelen, sporten en naar school te gaan

Stelt u zich eens voor…

met leeftijdgenoten zonder beperking. Zo

…kinderen met en zonder handicap die

groeien ze samen op.

samen opgroeien en de basis leggen voor
hun verdere leven. Iets mooiers kunt u een

Hanne is niet meer alleen

kind niet nalaten, toch? Wilt u weten wat

De ernstig gehandicapte Hanne gaat,

uw nalatenschap voor kinderen met een

dankzij Stichting het Gehandicapte Kind,

handicap kan betekenen? Neem dan con-

sinds kort naar een aangepaste klas in een

tact met ons op. We gaan graag met u in

reguliere basisschool. Hier krijgt ze onder-

gesprek en sturen u van harte een brochu-

wijs op maat, met alle zorg en ondersteu-

re toe met meer informatie over nalaten

ning die nodig is. De kinderen uit Hannes

aan Stichting het Gehandicapte Kind.

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Christelle Bouman - relatiemanager bijzondere giften
nalaten@gehandicaptekind.nl • 020 679 12 00

www.gehandicaptekind.nl
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De voordelen van het opstellen van een testament
U móet niets, maar een testament opstellen heeft veel voordelen. Al was het alleen
maar om nabestaanden te ontzorgen tijdens de moeilijke periode na het overlijden
van een dierbare. Een testament voorkomt onduidelijkheid en pijnlijke situaties.

Maggy’s moeder heeft alzheimer
‘Dat mama totaal iemand anders is geworden dan wie ze was, dat vind ik zo erg.’
Maggy: ‘Als je het niet weet, zie je een moeder

Iedereen krijgt er op een gegeven moment

en dochter die samen aan het genieten zijn.

mee te maken. Dementie is volksziekte

Dit is helaas niet de realiteit. Stap voor stap

nummer 1: het is de snelst groeiende

brak de ziekte mama’s persoonlijkheid af.

doodsoorzaak en de volksziekte met de

Zo’n sterke en positieve vrouw.

hoogste ziektelast en zorgkosten.

Voor mij is alzheimer een ziekte, waarbij ik

Een hoopvolle toekomst

niet heel veel anders kan doen dan toekijken,

Alzheimer Nederland is ervan overtuigd

mijn liefde kan geven en vooral moet

dat we in de toekomst dementie kunnen

accepteren dat de rollen omdraaien. Hoe

voorkomen en genezen. Wetenschappelijk

moeilijk dat ook is. Het is belangrijk om deze

onderzoek geeft steeds betere inzichten.

slopende ziekte onder controle te krijgen.

Met uw steun kunnen we meer onderzoek

Daarvoor is veel geld nodig voor onderzoek.

mogelijk maken en grotere stappen zetten

Samen kunnen we veel bereiken.’

naar oplossingen.

Standaard erfrecht
Als u niets regelt, bepaalt de wet wat er
gebeurt met uw nalatenschap.
Uw partner
Standaard erfrecht geldt alleen voor
gehuwden. Samenwonenden moet hun
wensen ten aanzien van hun partner zelf
vastleggen in een testament.
Kinderen
Voor minderjarige kinderen kunt u zelf de
voogdij regelen. En uw wensen afstemmen
op eerdere/nieuwe relaties en eventuele
(stief)kinderen.
Uitsluitingsclausule
Is uw kind gehuwd vóór 2018? Dan
voorkomt u hiermee dat een ex van uw
kind aanspraak kan maken op een deel van
de erfenis.

Wilt u bijdragen aan een toekomst zonder dementie met een schenking of via uw nalatenschap?
Ga naar alzheimer-nederland.nl/doneren en vraag geheel vrijblijvend de brochure Schenken met
belastingvoordeel of de brochure Nalaten aan. Neem voor persoonlijk
advies contact op met Caroline van Gein (schenken) of Pieta van der Velde
(nalaten) via 033-3032502 of bijzonderegiften@alzheimer-nederland.nl.

alzheimer-nederland.nl/doneren
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Renteclausule
Meestal wordt het erfdeel van kinderen pas
uitgekeerd wanneer ook de langstlevende
partner is overleden. De renteclausule
voegt op papier rente toe aan het erfdeel.
Over dat deel hoeft geen erfbelasting te
worden betaald.

AWBZ-clausule
Daarmee legt u vast dat erfdelen van de
kinderen opeisbaar zijn bij opname van uw
partner in een zorg- of verpleeginstelling.
Die erfdelen worden afgetrokken van
het bezit, wat flink kan schelen in de
eigen bijdrage van uw partner aan de
zorginstelling.
Executeur
In uw testament kunt u een executeur
aanwijzen voor het afhandelen van
uw nalatenschap. Die persoon kunt
u bevoegdheden geven zonder dat
erfgenamen kunnen dwarsliggen bij het
uitvoeren van de nalatenschap.
Andere begunstigden
In een testament kunt u bloedverwanten
onterven, of juist een niet-gezinslid of
instelling iets nalaten.
Ook wanneer u een goed doel als
begunstigde wilt aanmerken, kunt u dat
regelen in uw testament.
Laat u informeren door een notaris over
mogelijkheden en bespreek daar uw
vragen en wensen.
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Geniet en laten genieten
Wat was het weer leuk hè, koningsdag. De koninklijke familie op bezoek in
zonnig Maastricht, vrolijke mensen in heel het land op rommelmarkten, bij
activiteiten en oranjefeesten. Het was letterlijk ‘genieten met volle teugen’;
de sfeer inademen en diep inhaleren!

Toch geldt dat niet voor iedereen, of in elk

bloempje dat goed past bij Alzheimer

geval niet volledig. Er zijn mensen die

Nederland. Maar eigenlijk vragen al

juist nu extra moeten oppassen omdat zij

die andere goede doelen, musea en

zonder coronamaatregelen meer risico

cultuurinstellingen hetzelfde: vergeet ons

lopen om zwaar ziek te worden.

niet!

Klaar mee

Overweeg het

Hoe het ook zij: de samenleving bruist

Wilt u daarom misschien overwegen om

weer van het leven. En tegelijkertijd is vaak

vóór u vertrekt voor uw vakantie of dagje

ook een soort vermoeidheid bespeurbaar.

uit, ook te denken aan één of meerdere

Begrijpelijk, we hebben twee jaar lang

van die goede doelen? Maak een bedrag

heel goed moeten opletten. Moeten

over dat u kunt missen, of wordt vriend

zorgen voor onze eigen gezondheid en

of donateur. Misschien voelt dat soms als

die van anderen; gezondheid van familie

‘afkopen’, als een makkelijke oplossing.

en vrienden, maar ook van onbekenden

Geloof me: geen enkel goed doel vindt dat

die je zou kunnen besmetten of die jou

erg! Bovendien, we kunnen niet allemaal

besmetten met corona.

bij een goed doel of museum werken, er

Zolang op je tenen lopen, daar ben je wel

zijn ook mensen nodig die elders werken

een keer klaar mee. Het heeft veel van

en zo een klein deel van hun geld kunnen

ons gevraagd om constant alert te zijn.

weggeven. Eigenlijk moet u het zo zien:

Feitelijk werd constant om onze hulp en

met elkaar vinden we in Nederland allerlei

medewerking gevraagd. Idealiter moet dat

zaken belangrijk om door te geven. Met

niet twee jaar blijven aanhouden.

giften maken we dat mogelijk zodat
anderen namens ons actief doorgeven wat

Beroep

wij belangrijk vinden. Een mooie win-win

En toch blijven anderen een beroep

situatie, dubbel genieten dus.

op ons allen doen. In de eerste plaats
goede doelen die nog steeds zorgen voor

Een fijne, zonnige en gezonde vakantie

mensen, dieren en de natuur; dichtbij en

gewenst, geniet met volle teugen!

ver weg. Ook dat blijft nodig. Een van de
En nu op naar de zomerperiode. Heerlijk

We kunnen veilig stellen dat iedereen zielsblij

goede doelen in deze gids gebruikt als

wandelen of fietsen in eigen land, of juist weer

is dat de coronamaatregelen zijn opgeheven.

symbool het vergeet-mij-nietje. Een mooi

in het buitenland. Genieten van de natuur,

Weer genieten zonder beperkingen van musea,

steden verkennen en dorpjes ontdekken.

concerten, kerkelijke en andere bijeenkomsten,

Hopelijk met af en toe een buitje tegen het

restaurants enzovoort.

stof.
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Opzoek naar meer informatie?

www.doorgeven.nl
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U kunt het maar beter
goed geregeld hebben!

Mocht er een moment komen waarop u

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

zelf niet meer zorg kunt dragen voor uw
hond en/of kat dan nemen wij in onze

Inmiddels bestaat NDZ uit een pension &

Seniorenclub de zorg voor uw huisdier(en)

asiel voor honden en katten, een honden-

graag over.

dagopvang, twee dierenambulances en de

stroperij en handel, aantasting van het leefgebied en klimaatverandering.

oudste seniorenclub voor honden & katten

In een wereld waar de natuur onder druk

door het aanplanten van bamboe en

in Nederland.

staat, wil Ouwehands Dierenpark Rhenen

andere vegetatie. Daarnaast wordt de

is opgericht in 1926 door enkele hofdames

bewondering voor de natuur stimuleren

lokale bevolking geholpen met het

van Koningin Wilhelmina. Zij bekommer-

Deze opvang is opgericht voor huisdier-

en mensen aanzetten tot nadenken en

ontwikkelen van alternatieve inkomsten-

den zich om dieren die niet langer gewenst

eigenaren die zelf niet meer voor hun

handelen. Stichting Ouwehands Zoo

bronnen in ruil voor het beschermen van

waren en een nieuw huis zochten en daar-

dier(en) kunnen zorgen. Dit kan voorko-

Foundation (OZF) ondersteunt diverse

het leefgebied van de reuzenpanda.

om organiseerden zij een ruilbeurs voor

men, als de eigenaar bijvoorbeeld naar

beschermingsprojecten waarin wilde

Andere diersoorten in het leefgebied van

een verzorgingstehuis moet. De eigenaar

soortgenoten van dieren die in

de reuzenpanda profiteren hiervan mee!

blijft wel de eigenaar van het dier, maar

Ouwehands Dierenpark leven centraal

de zorg voor het dier wordt overgenomen

staan. OZF zet zich onder andere in voor

Samen met u!

door de professionele dierenverzorgers

de bescherming van de reuzenpanda in

Om de reuzenpanda en andere wilde

van NDA De eigenaren kunnen op afspraak

het wild en zijn habitat.

soortgenoten van dieren die in

Stichting Nationale Dierenzorg Wassenaar

(boerderij)huisdieren in de paleistuinen.

Ouwehands Dierenpark leven te

opbezoek komen bij het dier en zij worden

beschermen hebben we uw hulp hard

lingen omtrent het dier. Daarnaast wonen

Bescherming van de reuzenpanda en
zijn natuurlijk leefgebied

in de seniorenclub ook oudere asieldieren

OZF werkt aan het herstel van het

vuist maken voor de natuur.

die niet herplaatst kunnen worden.

leefgebied van de reuzenpanda in de

op de hoogte gehouden van alle ontwikke-

Chinese provincie Sichuan, waar de
Helpt u mee deze dieren een mooie oude dag te geven?
Uw gift is welkom op www.ndz.nl en op NL81 INGB 0000 1169 99.

www.ndz.nl • www.seniorenclub.nl • www.dierenambulancewassenaar.nl
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reuzenpanda in het wild leeft. Samen
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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Oudere honden
verdienen ook
een goede plek
De Koninklijke Hondenbescherming is al 110 jaar de stem van honden.
Dat is nog steeds hard nodig, want iedere dag worden in Nederland naar
schatting 550 honden verwaarloosd of mishandeld.
Op dit moment wonen in Nederland zo’n

de honden als de houders voorkomen.

1,9 miljoen honden. Ze maken onderdeel

Naast de acties en aandacht die we vragen,

uit van gezinnen, bieden hulp in bepaalde

vangen we ook honden op.

sectoren (denk aan de douane, militairen
en de politie) en aan individuen waardoor

Aandacht en zorg

zij kunnen meedoen aan de maatschappij.

De honden die we opvangen, kunnen vaak
nergens anders terecht. Denk bijvoorbeeld

Verwaarlozing

aan kwetsbare en oudere honden.

Juist omdat de hond zo’n bijzondere rol in

Speciaal voor hen bouwen we midden in

onze samenleving heeft, vraagt dit om een

het Twentse landschap een prikkelarm

eigen beschermingsorganisatie. We vragen

opvangcentrum. Ze krijgen daar de zorg,

aandacht voor betere wet- en regelgeving

begeleiding en uitdagingen waardoor ze

om geweld, misbruik en verwaarlozing

lekker hond kunnen zijn.

aan te pakken en te voorkomen.
mogelijk ongelukken, (bijt)incidenten,

Contactpersoon bij Koninklijke Hondenbescherming:

teleurstellingen, pijn en verdriet bij zowel

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

www.hondenbescherming.nl
DOORGEVEN 2022

Stichting Koninklijke Rotterdamse

voor natuurbehoud verspreid over de

Diergaarde ofwel Diergaarde Blijdorp

wereld. De bijzondere architectuur

biedt haar bezoekers een leuke en

met 21 Rijksmonumenten uit 1940 van

leerzame dag uit. Met kennis en

architect Sybold van Ravesteyn, maakt

onderzoek dragen wij bij aan het

Diergaarde Blijdorp een buitengewoon

behoud van (ernstig) bedreigde

architectonisch geheel in Rotterdam.

diersoorten. Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp heeft een Culturele

participeert in tachtig fokprogramma’s

ANBI status.

en ondersteunt verschillende projecten

Met voorlichting willen we zoveel

18

Bijzondere ontmoetingen die de bezoeker bewust maakt
van de schoonheid en waarde van de natuur.

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

www.diergaardeblijdorp.nl
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Wat is cultuur en erfgoed u waard?
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

Waarde van cultuur

daadwerkelijk goed is voor onze gezondheid,

Dat cultuur in de ogen van het kabinet

zowel fysiek als mentaal. Reden genoeg dus

belangrijk is, blijkt wel uit de bedragen die

om cultuur in stand te willen houden. Genoeg

ze ervoor uittrekken. In een rapport over

redenen om cultuur voor nu en de toekomst

cultuur in 2018 schreef het kabinet dat cultuur

te willen behouden.

belangrijk is voor het bepalen van de tijdgeest;
cultuur maakt dat de samenleving goed kan

Onderbetaalde kunstenaars

aanvoelen wat de tijdgeest vraagt. Kunst

Is er dan zoveel geld nodig? Blijkbaar wel.

schudt wakker, stimuleert vooruitgang, maar

Er is de afgelopen jaren veel gediscussieerd

geeft ook stabiliteit en houvast (bijvoorbeeld

over subsidies voor cultuur. Ook al voor

in het cultureel erfgoed). En cultuur bindt

de coronacrisis was er geld tekort in de

samen, is een manier om deel te nemen aan

sector, zo blijkt. Veel projecten worden

de maatschappij en zo een belangrijk element

slecht betaald, kunstenaars worden vaak

van burgerschap.

binnengehaald met als beloning ‘ervaring en
naamsbekendheid’. Daar kunnen ze niet van

Uit onderzoeken blijkt dat cultuur nog

leven. Daar treedt de overheid nu tegen op.

andere functies heeft. Zo draagt het in

Vanaf dit jaar verstrekt zij alleen subsidies aan

een multiculturele samenleving bij aan

partijen die de kunstenaars ook fatsoenlijk

wederzijds begrip. Bovendien heeft cultuur

betalen. Zoals Van Engelshoven (minister van

een belangrijke economische waarde:

Onderwijs, cultuur en wetenschap) in een

mensen maken van een cultuur bezoek

rapport hierover schrijft: ‘eerlijke beloning

vaak een dagje uit, waar de plaatselijke

is voor mij belangrijker dan kwantiteit en

middenstand en horeca van meeprofiteert.

werkgelegenheid’.

Uit diverse onderzoeken blijkt ook dat cultuur
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De vraag is of de subsidies hoog genoeg zijn

een klein bedrag per jaar bijdragen.

om die eerlijke lonen te betalen. Zo niet, dan

Deze oud-leden krijgen in ruil daarvoor

komt de bal al snel bij het publiek te liggen: de

gratis toegangskaartjes bij voorstellingen

kosten voor productie, locatie en kunstenaars

en soms een speciale behandeling.

die niet door de subsidie gedekt worden,
moeten gedekt worden uit de kaartverkoop.

Veel theaters en musea kennen een

Maar dat is in strijd met het doel van Van

soortgelijk model: als iemand bijvoorbeeld

Engelshoven: zij wil vooral betaalbare cultuur

voor vijftig euro of meer donateur wordt,

voor iedereen.

wordt hij uitgenodigd bij premières en als VIP
behandeld. Het Rijksmuseum bijvoorbeeld

Reddende donateurs

organiseert ook speciale bijeenkomsten voor

Gelukkig voor de cultuursector is er een derde

hun donateurs. Soms nemen mensen een

geldbron: particulieren. Veel plaatselijke

culturele instelling op in hun testament; zo

muziek- en toneelverenigingen hebben een

werken ze eraan mee dat de culturele sector

‘vriendenclub’; donateurs – vaak oud-leden –

kan blijven voortbestaan en ook het nageslacht

die de vereniging een warm hart toedragen en

daarvan kan genieten.
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Een gezond en
sterk Afrika
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.

Voedselbanken:
met elkaar
de schouders
eronder!
Door de coronasituatie wordt er extra beroep gedaan op de

Amref Flying Doctors is de grootste

Een nalatenschap helpt ons om

Afrikaanse gezondheidsorganisatie. We

ons levensreddend werk te kunnen

werken sinds 1957 vol overtuiging en lef

voortzetten en uit te breiden.

aan een gezond en sterk Afrika. Want we

voedselbanken. Ten opzichte van vorig jaar is er een toename van 8%.
De verwachting is dat dit nog zal stijgen, vooral in gebieden
waar mensen wonen die werkzaam zijn in de getroffen sectoren.

vinden dat iedereen recht heeft op een

Wilt u deze brochure gratis en vrijblijvend

blijvende, goede gezondheid. Want wie

ontvangen? U ontvangt dan tevens

gezond is, kan beter voor zichzelf zorgen

het praktische ‘mijn erfenisdossier’.

en ontsnappen aan armoede.

Of misschien wilt u meer horen over

Caroline van der Graaf is bestuurslid

eronder’. Ik hoef niemand te overtuigen van

ons werk? U kunt hiervoor contact

fondsenwerving Voedselbanken Nederland,

het belang van onze organisatie.’

In Afrika is er een groot tekort aan medisch

opnemen met Manda Wassenaar, onze

een overkoepelende organisatie waarbij

personeel. 1 op de 2 Afrikanen heeft

Relatiemanager Nalatenschappen.

171 voedselbanken zijn aangesloten. ‘We

Geen van de 12.000 voedselbank-

gaan ervan uit dat het aantal aanvragen

vrijwilligers krijgt betaald. ‘De organisatie

hierdoor geen toegang tot zorg. Amref

Door Anne-Rose Hermer

Flying Doctors leidt duizenden zorgverleners

We zijn door het CBF erkend als goed

nog zal stijgen. Bovendien hadden we in

kent geen loonkosten maar wel andere

op om dit probleem aan te pakken.

doel, zijn ISO-gecertificeerd en hebben

het begin last van het hamsteren, want we

operationele kostenposten. Daarom

de ANBI-status.

krijgen veel donaties van supermarkten.’

is steun hard nodig en zeer welkom.

In onze brochure ‘Nalaten voor een

De voedselbanken kunnen rekenen op brede

Dat alles om ervoor te zorgen dat onze

gezond en sterk Afrika’ leest u meer

steun. ‘Er waren mensen die niet konden

(nieuwe) klanten die tijdelijk toch al tot

over nalaten aan Amref Flying Doctors.

werken en zich hebben aangemeld als

een zeer kwetsbare groep horen, ruim

vrijwilliger. Door corona dringt de urgentie van

1/3 is onder de 18 jaar, op onze noodhulp

ons werk tot iedereen door. We ontvangen

kunnen blijven rekenen op weg terug naar

Neem vrijblijvend contact op met Manda Wassenaar, per e-mail:

qua voedsel meer donaties. De gesprekken

zelfredzaamheid.’

manda.wassenaar@amref.nl of telefonisch op 071 – 579 3140.

met donateurs verlopen ook anders, echt

Wilt u meer weten over wat uw nalatenschap betekent voor de gezondheidszorg in Afrika?

www.amref.nl

in de sfeer van ‘met elkaar de schouders

Meer informatie?

www.voedselbanken.nl
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