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WOORD 
VOORAF

Gemoedsrust. 
Is dat niet waar we met z’n allen naar op zoek zijn?

Wel, ik heb in elk geval veel rust gevonden bij het opmaken van 
mijn testament. Oef! Eindelijk heb ik mijn uitstelgedrag overwon-
nen en mijn gedachten op een rijtje gezet.

In de gesprekken met mijn echtgenote en kinderen werd dit 
moeilijke onderwerp bespreekbaar. Het bracht ons zelfs dichter 
bij elkaar.

Iedereen was het er ook over eens om mijn favoriete goede doel 
als gift in mijn testament op te nemen. Zo kan ik mijn streven 
naar een betere wereld aan de toekomstige generatie 
doorgeven.

En ik heb meteen ook van de gelegenheid gebruikgemaakt om 
nog een paar wensen voor mijn uitvaart op papier te zetten.

De notaris heeft me hierbij geholpen en voor de registratie van 
mijn testament gezorgd. Ik heb daarvoor 65 euro betaald. 
Geef toe: een zacht prijsje voor eeuwige gemoedsrust. 

Ik kan het iedereen aanraden.
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EEN BUITENGEWONE
TRAKTATIE

“Tournée générale!” Als iemand iets te 
vieren heeft, krijgt iedereen in het café 
een gratis drankje. De vreugde die je 
deelt, smaakt dubbel zo zoet. 
testament.be viert haar tiende verjaardag. 
Zij trakteert Vlaanderen op een ‘Tournée 
Généreuse’, de combinatie van een trak-
tatie en een roadshow.

Zo komt testament.be op dinsdag 13 sep-
tember naar Brugge met een infodag over 
nalaten aan het goede doel. Later volgen 
nog ‘optredens’ in o.a. Luik, Gent, Brussel, 
Louvain-la-Neuve, Charleroi, Antwerpen, 
Namen en Hasselt.

testament.be voert uit naam van meer dan 
honderd deelnemende ngo’s, goede doelen 
en maatschappelijke organisaties campagne 
voor een solidair testament, een testament 
waarin je (een deel van) je nalatenschap 
aan het goede doel schenkt. Zoiets als jouw 
persoonlijke ‘Tournée Généreuse’ voor een 
betere wereld. 

Door die buitengewone traktatie smaakt de 
vreugde en de dankbaarheid om een rijk 
gevuld leven dubbel zo zoet.

Daar zijn steeds meer Belgen van over-
tuigd. In de voorbije tien jaar is het aantal 
legaten aan goede doelen fors gestegen. 
Vooral bij mensen zonder kinderen. 
Wij hebben meer dan vroeger aandacht 
voor het maatschappelijk welzijn en tonen 
ons steeds genereuzer. “Dat is een bijzon-
der positieve evolutie,” zegt  Ann Maelfait. 
De advocate schreef mee aan de gids 
‘Goed geregeld, goed gegeven’ en was in 
opdracht van testament.be vaak aanwezig 
op infosessies en op beurzen.

Wat is de doorsneeleeftijd van mensen 
die meer info komen vragen?
“Voor legaten aan het goede doel is de 
doorsneeleeftijd ouder dan 60 jaar. Maar 
ook jonge dertigers zonder partner en 
zonder kinderen denken soms aan een 
testament voor het goede doel.
Successieplanning in het algemeen is 
sowieso meer bespreekbaar geworden. 
Mensen zijn op zoek naar flexibele op-
lossingen die ze doorheen hun leven aan 
de wijzigende omstandigheden kunnen 
aanpassen.”

Wat zijn de meest voorkomende vragen 
waarmee mensen naar u toekomen?
“Wat de legaten aan het goede doel 

“ Met een duo-legaat help 
je een goed doel en laat je 

een erflater meer na.

betreft, komt het overgrote deel van de mensen met het 
verzoek om hen te begeleiden bij de opmaak van een 
duo-legaat.
Het duolegaat is een dubbellegaat dat voornamelijk 
interessant is voor mensen die zelf geen kinderen 
hebben maar wel neefjes en nichtjes, die aan een hoog 
progressief erfbelastingstarief onderworpen worden. Via 
een duolegaat kunnen ze hen netto meer laten toekomen 
en tegelijk het goede doel bevoordelen.

Bij een duolegaat vermaken ze dan een dubbellegaat. 
Het eerste aan hun familieleden. Het tweede aan het 
goede doel. Aan het goede doel wordt tevens de last op-
gelegd om de erfbelasting te betalen op het hele legaat. 
Eindresultaat is dat er meer geld overblijft voor de familie 
en dat het goede doel een deel van de nalatenschap 
krijgt om daar leuke projecten mee te realiseren.”

Stellen mensen nu andere vragen dan 10 jaar gele-
den?
“In het algemeen merken we dat mensen hun testament 
eveneens zien als een instrument om na hun overlijden 
controle te behouden over de verdeling van de nalaten 
schap en binnen de familie harmonie te bewaren en 
conflicten te vermijden. De vragen op zich zijn niet ver-
anderd, maar we merken wel dat de mensen veel beter 
geïnformeerd zijn.”

Wat is het eerste en belangrijkste 
advies dat u aan mensen geeft die 
om raad komen vragen i.v.m. hun 
nalatenschap?
“Het realiseren van familiale 
gemoedsrust en het vermijden van 
conflicten moet steeds doelstelling 
nummer één zijn. De belastingbe-
sparing die gerealiseerd kan worden 
door middel van de opmaak van een 
slim testament is vervolgens mooi 
meegenomen.

Daarnaast is er op de dag van van-
daag nog te weinig oog voor de ver-
pakking van een testament. Mensen 
verliezen uit het oog dat ze via hun 
testament de laatste keer tot hun 
erfgenamen spreken. De manier 
waarop bepaalde boodschappen 
worden overgebracht of gekaderd, 
zijn minstens even belangrijk als de 
boodschappen zelf.”

” Ann Maelfait is de centrale spreker op de infosessie.
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JE BENT VAN 
ONSCHATBARE WAARDE  

Eind vorig jaar kwam er bij een Nederlandse krantenredactie een e-mail binnen. “Ik ben een vrouw 
van bijna 85. De tweede helft van mijn leven ben ik op zoek geweest naar waarom de mens handelt 
zoals hij handelt en dan vooral de mannelijke mens. Sinds de moord op de Joden in de Tweede 
Wereldoorlog heeft die vraag mij altijd beziggehouden. [...] Ik heb zelf geen contacten in de aca-
demische wereld. Daarom doe ik een beroep op u om het stuk waar ik de afgelopen jaren aan heb 
gewerkt, aandachtig en met een open geest te lezen.” Ze stuurde een bijlage mee van 26 pagina’s.
“Mijn kortetermijngeheugen laat me steeds vaker in de steek,” ging de mail verder, “en onlangs is 

de volgende generatie(s), krijg je de vrijheid om er zelf inhoud aan te geven. Door bijvoorbeeld (een deel 
van) je nalatenschap aan een goed doel te schenken, laat je je dromen, je hoop en je inspanningen verder 
leven in een organisatie die jouw bekommernis ter harte neemt. Je geeft jezelf uit handen en helpt de 
volgende generatie om haar doelstellingen waar te maken. Een cadeau van onschatbare waarde.

“Je afkomst kies je niet, maar je nalatenschap kun je wel zelf bepalen.” 

 

vastgesteld dat ik lijd aan vasculaire dementie. Het is 
voor mij dan ook urgent om nu het nog kan, mijn inzicht 
aan u voor te leggen [...] zodat het niet verloren gaat.”

De meesten onder ons zijn er zich wel van bewust dat 
ze niet de geschiedenis zullen ingaan als een Aristote-
les, Pytagoras, René Descartes, Sir Isaac Newton of 
Albert Einstein. En ook al heb je geschilderd, muziek 
gecomponeerd of boeken geschreven, je kunst zal 
wellicht ook niet de eeuwen trotseren zoals die van 
Rubens, Mozart of Shakespeare. Toch wil je niet zomaar 
geleefd hebben. Je zou graag hebben dat je leven iets 
betekend heeft.

Wat laat je na bij je dood? Is het de overschot van je 
proviand? Zijn het de dingen die je hebt verzameld? Is 
het de impact van wat je hebt gezegd en gedaan op hen 
die nog leven? Zoals je leraar Nederlands ongewild ook 
jouw levenskeuzes heeft beïnvloed?
Als je je nalatenschap beschouwt als jouw cadeau aan 

Rick Riordan in The house of Hades



8 9

13.09.16

Een nalatenschap is meer dan een hoop 
bezittingen die verdeeld moeten worden. Het 
gaat om hoe je voortleeft na je dood. En dat 
heeft alles te maken met de manier waarop je 
nu leeft. 

Wat je nu doet, heeft consequenties. 
Die consequenties overle-
ven ons. Nadenken over 
je nalatenschap komt dus 
neer op nadenken over je 
levenskwaliteit, over de som 
van de keuzes die je maakt 
en over het gedrag dat 
daaruit volgt. Het gaat over 
je spirituele en morele waar-
den. Nadenken daarover, 
hoe doe je dat?

We vroegen het aan Mia 
Leijssen, psychotherapeut 
en emeritus hoogleraar 
aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen van de KU Leuven. Zij beseft dat 
het in onze tijd niet zo eenvoudig is om daarover 
na te denken. 

“Alles wordt uitgedrukt in chronostijd. Chronos is de 
meetbare klok- en kalendertijd, de tijd die geld kost, 
de tijd waarin je van alles kunt kopen en beleven. De 
Griekse taal kent nog een ander woord voor tijd: kairos. 
Kairos is de tijd die stil kan staan of waarin je je kunt 
verliezen. Alles wat je boeit, wat je het gevoel geeft in 
harmonie te zijn met jezelf, vindt plaats in kairos. Door 

een gebrek aan die kairos, dwalen 
wij steeds verder af van innerlijke 
harmonie en rust. We moeten weer 
tijd maken voor onze ziel.”

Onze ziel? Bedoelt u een terug-
keer naar religie?
“Nee. De menselijke ervaring van 
de ziel gaat het religieuze vooraf. 
Dat blijkt uit ons taalgebruik. We 
spreken zonder religieuze onder-
toon over ‘bezieling’, ‘iets doen met 
hart en ziel’, ‘iemand op zijn ziel 
trappen’. Het woord verwijst naar 
een diepere en - voor een deel - 

andere laag dan de persoonlijkheid. De ziel is méér 
dan wat ‘ik’ genoemd wordt. Ze is even ongrijpbaar als 
de adem, maar net zo voelbaar aanwezig. Het is een 
lijfelijk gevoeld besef van een niet-materiële, spirituele 
essentie.”

TIJD VOOR DE ZIEL
Hoe kan je die essentie aan den lijve ondervinden?
De ziel spreekt via het lichaam. Het komt erop aan goed 
te luisteren. Dat doe je door aandacht te hebben voor de 
signalen van je lichaam, door te voelen waar en wanneer 
iets je raakt. Het komt erop aan af en toe te pauzeren om 
met je aandacht naar binnen te gaan, om even te blijven 
hangen aan de lichamelijke beleving van wat je hoort of 
meemaakt. 

Op die manier wordt beleving belijving. Je wordt gewaar 
dat je hart sneller klopt, dat je ademhaling verandert. 
Opwinding ervaar je tot in je buik, verdriet geeft een krop 
in de keel, spanning veroorzaakt een droge mond.”

Is dat zoiets als mindfulness?
“Mensen uitnodigen om met aandacht naar hun lichaam 
te luisteren, is een eeuwenoude techniek. In mindfulness- 
trainingen wordt ze inderdaad ook toegepast. 
Voor mij is het essentieel dat je aan die gewaarwordingen 
woorden geeft. In therapiesessies heb ik veel aandacht 
voor de manier waarop iemand iets vertelt. 

Als iemand een paar keer slikt, vraag ik: wat is dat in je 
keel? Ontroering? Of iemand houdt ineens zijn adem 
in. Wat is er zo adembenemend? En bij een loodzwaar 
gevoel: wat is er zo zwaar?” 

Waarom zijn die vragen zo belang-
rijk?
“Ze geven toegang tot een ander soort 
weten dan het rationele. De westerse 
traditie wil alle gedragingen rationeel 
verklaren. Maar zo zitten we niet in 
elkaar. Er is een dieper niveau van we-
ten, dat ruimer is dan het rationele we-
ten en waar een hele stapel ervaringen 
ligt opgeslagen. Dit geheugen van het 
lichaam wordt immens onderschat. Als 
je er geen rekening mee houdt, dan 
kan je vele aspecten van je gedrag 
niet begrijpen. Jonge kinderen hebben 
dat ’buikgevoel’ nog van nature. Het is 
naar mijn overtuiging veel ’wijzer’ dan 
algemeen wordt aangenomen.”

Wat win ik als ik dat buikgevoel 
terugvind? 
Je gaat opnieuw van jezelf houden. Je 
durft de waarheid omtrent jezelf onder 
ogen zien zodat het niet meer nodig 
is om voor jezelf dingen te verbergen 
of te onderdrukken. Die zelfliefde 
levert de brandstof en is een authen-
tieke drijfveer voor je doen en laten. 

Mia Leijssen



10 11

13.09.16

“Mensen vinden het 

zinvol als ze dingen doen 

die anderen ten goede 

komen.

Dienstbaarheid bijvoorbeeld is geen excuus om jezelf belangrijk te maken of om liefde van anderen 
af te kopen, maar ze wordt een oprechte en hartelijke uitdrukking van begaan zijn met het welzijn van 
anderen. Iedereen die te maken krijgt met erfeniskwesties, herkent feilloos het verschil tussen gevers 
die graag en gul uitdelen en de manipulerende gevers. De eersten geven omdat ze vervuld zijn van 
vreugde en dankbaarheid om wat ze met hun leven gedaan hebben. De anderen houden hun bezit als 
drukkingsmiddel achter de hand. Ze hopen het tekort aan zelfliefde te compenseren met afgekochte 
liefde.”

Klopt het dan dat altruïsten meer levensvoldoening hebben?
“Jazeker. Uit onderzoek blijkt dat er een hiërarchie bestaat in de mate waarin mensen zingeving 
ontlenen aan wat ze doen. Het laagst op de ladder staat het genieten van eten, drinken, seks, reizen, 
kortom van alles wat in onze westerse wereld wordt verkocht als zogenaamd genot en geluk. Het gaat 
altijd om zeer kortstondige vormen van genot, waarbij je altijd meer nodig hebt om nog voldoening 
te vinden. Op de tweede plaats in de hiërarchie komen allerlei zaken waarmee je aan persoonlijke 
ontwikkeling doet, manieren waarop je je talenten benut en aan je trekken komt met de dingen waar 
je goed in bent. Maar het allerhoogst staat het altruïsme: mensen vinden het bijzonder zinvol als ze 
dingen doen die anderen ten goede komen.”

Dus tegen iemand die met zichzelf in de knoop zit, zou je kunnen zeggen: doe eens iets voor je 
medemens.
“Eigenlijk wel, ja. We kennen daar zelfs heel extreme voorbeelden van. Kijk maar naar de mensen die 
een concentratiekamp overleefd hebben. Ze hebben het weinige brood dat ze hadden, nog weggege-
ven, bijvoorbeeld. Mensen kunnen zichzelf overstijgen door in de meest onmogelijke omstandigheden 
toch aan de ander te denken.”

Als altruïsme zoveel voldoening schenkt, is tijd maken voor de ziel dan geen navelstaarderij 
voor verwende westerlingen met luxeprobleempjes?
“Zeker niet. Ik ben ervan overtuigd dat de wereld erop verbetert als mensen op een eerlijke en liefde-
volle manier naar zichzelf kijken. Dat heeft niets met navelstaren te maken, maar alles met oprecht-
heid. Het is een uitzuiveringsproces dat ik iedereen van harte toewens.”

Waarom?
“Je hebt minder nood om je in de buitenwereld te manifesteren en om je eigen problematiek op ande-
ren te projecteren. Als je de kwetsuren die je oploopt, regelmatig verzorgt, kunnen het geen etterende 
wonden meer worden. Je voelt je beter en je bent aangenamer voor je medemens.”

 

”
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“ Ieder mens heeft 
twee levens. 

Het tweede begint 
als je beseft dat je 

er maar één hebt. ”

dochtertje en schrijft hij aan een manuscript, waaruit 
het boek is voortgekomen. De dood lijkt het leven op 
scherp te stellen.

‘When Breath Becomes Air’ is op een bepaalde manier 
onaf, van de rails gelopen door de snelle verslechte-
ring van Pauls toestand, maar dat is ook een essenti-
eel onderdeel van de waarheid van het boek, van de 
werkelijkheid waar Paul mee te maken had, schrijft zijn 
vrouw Lucy in het nawoord. Het inspireert om zelf de 
belangrijke dingen niet uit te stellen.

Hoe begin je aan dat tweede leven zonder dat een of 
andere ziekte je onder tijdsdruk zet? Steven Covey 
suggereert in zijn boek ‘The seven habits of highly ef-
fective people’ een interessante en doenbare oefening. 
Stel je je 80ste verjaardag voor. Zo levendig mogelijk. 
Zie voor je ogen de mensen die je hebt uitgenodigd 
en probeer aan elk van hen een rol te koppelen die je 
in je dagelijks leven vervult: de rol van ouder, leraar 
of coach, manager, vrijwilliger bij een hulporganisatie, 
etc. Wat zou je willen dat deze mensen over jou vertel-
len? Welke karaktertrekken zetten ze in de verf? Naar 
welke van je verwezenlijkingen verwijzen ze?

Wat moet je doen opdat ze zoiets over jou vertellen?

LEVE DE DOOD
“Ieder mens heeft twee levens”, schreef de door IS 
vermoorde Amerikaans-Israëlische journalist Steven 
Sotloff in zijn afscheidsbrief: het tweede begint als je 
beseft dat je er maar één hebt.

Dat tweede leven opent onvermoede perspectieven. 
Heel wat mensen met kanker kiezen resoluut voor 
een leven met toekomst. De Nederlandse Laura 
Maaskant (21) bijvoorbeeld lijdt aan een agressieve 
vorm van kanker, maar maakt nog volop plannen. 
“Als de plannen niet uitkomen of ik geen tijd meer 
heb ze te realiseren, heb ik toch veel plezier gehad 
ze te maken. Mijn leven zal dan kort zijn, maar wel 
compleet. Het gaat om wat je eruit haalt en wat je 
doet.”

Maaskant schreef een boek over het gevecht met 
haar ziekte. Ze is niet de enige. Er zijn de afgelopen 
jaren een heleboel boeken verschenen die geschre-
ven zijn door of uit naam van mensen die te horen 
hebben gekregen dat ze niet lang meer te leven 
hebben. Een van de meest opmerkelijke is ‘When 
Breath Becomes Air’ van Paul Kalanithi.

Paul Kalanithi is 36 jaar oud en zit in het laatste jaar 
van zijn opleiding hersenchirurgie als hij te horen 
krijgt dat hij longkanker heeft. Een kleine twee jaar 
later, in 2015, sterft hij. In die tussentijd staat hij nog 
een aantal keren aan de operatietafel, behaalt hij 
zijn diploma hersenchirurgie, wordt hij vader van een 



Dat zij daar lag, dat de kerk vol, dat er heel veel bloemen, 
en dat de geluidsinstallatie..

Dat zij daar lag, dat de kerk vol, 
– ook was zij nooit echt gelovig geweest,
dat er iemand was die speciaal uit Duitsland – dat hoorde ik later, 
dat de broeken netjes gestreken, 
dat haar zoon voor de gelegenheid zelfs nieuwe schoenen, 
dat er heel veel bloemen, 
en dat de geluidsinstallatie..

Dat zij daar lag, dat de kerk vol, dat er heel veel bloemen, 
dat er kaartjes, een mand vol, 
dat zij van overal mensen, dat zij nog veel te jong, 
dat haar dochters, dat haar zoon, dat haar man, alleen nu, 
dat zij daar lag, stil en gestrekt, dat ik achteraan in de kerk 
– ik had haar nooit echt goed gekend, 
en dat de geluidsinstallatie..

Dat zij daar lag, dat de kerk vol, dat er heel veel bloemen,
dat de zijbeuken vol, dat er wierook, 
dat de priester ermee zwaaide, 
dat hij zei dat zij nu net zoals die wierook 
naar de hemel zou kringelen. 

Dat ik dacht: naar de hemel kringelende wierook 
is werkelijk de slechtste metafoor 
voor een overleden moeder. 

Dat iedereen dacht: wat als mijn moeder ooit, 
wat als jij ooit, als de kerk vol, dat als er heel veel bloemen, 
dat dan op zijn minst de geluidsinstallatie..

Dat zij nog maandenlang naar de passende muziek – dat hoorde ik later, 
dat de broeken, dat de bloemen, dat de kaartjes, dat op haar kist een portret, 
dat ik achteraan in de kerk, en dat ik dacht:
dat wij de dood niet, tot daar aan toe, 
maar dat wij niet eens de geluidsinstallatie!

Dat ik naar huis reed en dat dat het enige was waar ik nog aan dacht: 
dat als mijn moeder ooit, dat als jij ooit, dat als de kerk vol, dat als er heel veel bloemen, 
dat ik zal zorgen 
dat op zijn minst de geluidsinstallatie 
prima.
 
Perfect.

- MAUD VANHAUWAERT

dossier
GOEDE DOELEN

DE 16 GOEDE DOELEN IN DIT DOSSIER ZIJN 
AANWEZIG OP TOURNEE GENEREUSE IN 
BRUGGE. 

De goede doelen die testament.be 
vertegenwoordigt vind je op pagina 47.

15

Geluidsinstallatie
Ik was onlangs op de begrafenis van een vrouw en nadien ontmoette ik haar man, en die zei mij dat hij het zo ver-
schrikkelijk vond van de geluidsinstallatie. Ik wist eerst niet goed wat hij bedoelde, maar later begreep ik het, en als 
ik er nu aan terugdenk, dan geloof ik dat dat nog het allerdroevigste was: dat de geluidsinstallatie.
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DE ONGELIJKE STRIJD
VAN GOEDE DOELEN

Toby Ord is een jonge moraalfilosoof. Hij 
berekende dat hij met zijn academische 
carrière aan de Universiteit van Oxford 
genoeg kon verdienen om 80.000 mensen 
van blindheid te genezen. Zonder in 
te boeten op zijn levensstandaard. Hij 
richtte ‘Giving What We Can’ op. De orga-
nisatie verenigt mensen die beloven 10 
procent van wat zij verdienen gedurende 
hun leven, te besteden aan het bestrijden 
van armoede in de wereld.

Matt Weiger studeerde filosofie en wiskunde 
aan Princeton. Hij behaalde een prijs voor 
zijn masterthesis, maar verkoos een carrière 
in de financiële sector. Hij wil veel geld 
verdienen om ... goed te doen. Hij kan nu al 
jaarlijks een bedrag van zes cijfers aan het 
goede doel doneren.

Voorbij de tien geboden

Toby en Matt zijn twee exponenten van het 
effectieve altruïsme, een snel groeiende be-
weging met vertakkingen in Amerika, Europa 
en Australië. Het basisidee is eenvoudig. 
Wie het geluk heeft om te leven in welvaart, 
moet meer doen dan niet stelen, niet be-
driegen en niet doden om een ethisch leven 
te leiden. “De minimumnorm om te spreken 

van ethisch leven, houdt in dat je 
een belangrijk deel van je reserve 
gebruikt om van de wereld een 
betere plaats te maken. Een volwaar-
dig ethisch leven leiden, betekent 
zoveel als mogelijk goed doen,” 
schrijft de invloedrijke Australische 
filosoof Peter Singer in zijn recentste 
boek ‘The Most Good You Can Do: 
How Effective Altruism Is Changing 
Ideas About Living Ethically’.
Het effectieve altruïsme slaat aan bij 
millennials, de generatie die zo vaak 
het pluk-de-dagetiket krijgt opgeplakt. 
Gaat deze laatste generatie van de 
vorige eeuw ons verrassen en het 
aangezicht van de wereld definitief 
veranderen? Mogen we hopen dat 
de beweging het grote publiek in be-
weging zet? Gaan de goede doelen 
meer middelen verwerven?
Dat zou prachtig zijn. Maar enige 
zin voor realiteit is op zijn plaats. 
Sinds het geefgedrag in de VS werd 
gemeten, is het blijven steken op 2% 
van het bruto binnenlands product. 
Dat is beduidend minder dan de 10% 
van Toby Ord. Dit belangrijke feit 
vertelt ons dat de non-profitsector in 
Amerika in 40 jaar geen belangrijk 
marktaandeel kon wegpikken van het 
bedrijfsleven. Dat is ook bij ons het 
geval. Hoe komt dat?

De top van de piramide

Een deel van de verklaring is te vinden in de behoeftenhiërarchie van de Amerikaanse psy-
choloog Abraham H. Maslow (1908–1970). De theorie is gebaseerd op het idee dat mensen 
gedreven worden door een beperkt aantal universele behoeften die hiërarchisch gerangschikt 
zijn. Zoals in een piramide. Pas als de ‘onderste’ behoeften (primaire lichamelijke behoeften, 
bestaanszekerheid, sociale zekerheid) bevredigd zijn, is er ruimte voor de ‘hogere’ behoeften.

De behoefte om anderen te helpen hun groeimogelijkheden te ontwikkelen zit helemaal in de 
top van de piramide. Het is dus niet abnormaal dat het marktaandeel van goede doelen, die 
100% op deze nood inspelen, beperkt is. Maar als dat marktaandeel niet groeit, zegt dat ook 
dat we er als maatschappij niet echt op vooruitgaan. We blijven kennelijk steken in de onder-
ste lagen van de piramide. De welvaart is gestegen, het welzijn niet in dezelfde mate.
Goede doelen zijn niet alleen een barometer van het welzijn, ze spelen zelfs een bepalende 
rol. Op twee manieren: ze dringen er bij de overheid voortdurend op aan om een solidair en 
humaan beleid te voeren. Ze zijn daarnaast ook zelf actief op het terrein. Ze helpen de groei-
mogelijkheden te ontwikkelen van mensen die daar op eigen kracht niet toe in staat zijn. Om-
wille van extreme armoede, ouderdom, fysieke of mentale beperkingen of ziekte. Ze houden 
zich dus bezig met de grote problemen van deze wereld zoals klimaat, mensenrechten enz.

Ambitieus

In 2015 gingen alle lidstaten van de VN akkoord met een ambitieuze ‘agenda 2030 voor duur-
zame ontwikkeling’. Op die agenda staan 17 concrete doelstellingen die de wereld vrij van 
armoede, honger en ziekte maken. Of, om het positief uit te drukken, 17 doelstellingen voor 
een wereld waarin elk individu een vervullend leven kan leiden. De doelstellingen steunen op 
vijf pijlers:
• leven in waardigheid
• de planeet beschermen
• een leven dat ontplooiingskansen biedt
• een leven vrij van angst en geweld
• een vernieuwde mondiale solidariteit waaraan iedereen meedoet
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Jan de Smedt

T 050 40 60 50 - 0473 957 551
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“Na een 
ongeval 
raakte ik 
mijn zicht 
én 
mijn werk 
kwijt. 
Gelukkig kreeg 
ik hulp van 
Licht en Liefde.”
                    - Hilde   

Hilde is geen uitzondering. Elke dag zijn er mensen die plots 
met zware en blijvende gezichtproblemen worden geconfron-
teerd. Zij hebben een wonder nodig, want blindheid heeft een 
grote impact op het leven. Blindenzorg Licht en Liefde is er 
voor al die mensen.

Een slechtziende senior die thuis kan blijven wonen; een blind 
geworden bediende die een aangepaste computer leert gebruiken 
en terug werk vindt; een jongere die na een heel donkere tijd terug 
zin krijgt in het leven en nieuwe passies ontdekt.

De hulpverlening die wij bieden, is arbeidsintensief. We gaan 
samen op weg, in een verzorgde relatie met elkaar. Die relatie 
is gebaseerd op wederzijds respect. De vraag van de blinde of 
slechtziende persoon stuurt de hulpverlening. 

Om op al die vragen in te spelen, zetten we honderden fantas-      
tische vrijwilligers in, waaronder heel wat blinde en slechtziende 
ervaringsdeskundigen. Maar een organisatie als de onze heeft ook 
voldoende competente professionals nodig. Al van bij het begin in 
1923, financieren we het grootste deel van onze werkingskosten 
met giften en legaten. Door onze persoonlijke aanpak hebben we 
in al die tijd een schat aan ervaringen opgebouwd. De maatschap-
pelijke waarde van die expertise is enorm. Niet te meten.

Verschillende overheidsinstanties doen graag een beroep op onze 
experten. Universiteiten, revalidatiecentra, voorzieningen voor 
personen met een handicap en mutualiteiten zetten onze beroeps-
krachten in wanneer ze met blinden of slechtzienden te maken 
hebben. Blindenzorg Licht en Liefde verricht al bijna 100 jaar 
wonderen. Grotendeels dankzij giften en legaten. Dat is op zich 
een wonder. Van warme, solidaire mensen.

De goede doelen van testament.be kunnen allemaal aan een of meerdere van deze vijf pijlers 
gerelateerd worden:
• Organisaties die werken voor het welzijn van mensen met kanker/alzheimer/epilepsie/ms/

muco/reuma, voor kinderen in het ziekenhuis, blindenzorg, gehandicaptenzorg, slachtoffer-
hulp, (kinder)armoede;

• Milieu-organisaties, dierenopvangcentra, organisaties die inzetten op een duurzame economie 
waarin milieu, economische welvaart en welzijn hand in hand gaan;

• Organisaties voor kunst en cultuur, erfgoed, onderzoeksinstituten, universiteiten;
• Vredesorganisaties, organisaties die de rechten van de mens verdedigen;
• Organisaties gericht op de ontwikkeling van het Zuiden.

De problemen waar deze organisaties zich mee bezighouden, zijn niet alleen gigantisch, ze zijn 
op de een of andere manier ook verweven met elkaar. Je kan het ene probleem niet oplossen 
los van het andere.

Investeren

Mede daardoor is de vooruitgang die de organisaties op het terrein boeken, niet altijd duidelijk 
zichtbaar. Om te vermijden dat mensen aangestoken worden door geefmoeheid, moeten goede 
doelen een gedeelte van hun middelen kunnen gebruiken om hun succesverhalen te vertellen, 
om aan te tonen dat hun inzet resultaat oplevert.

Er ís in de afgelopen veertig jaar al enorm veel veranderd in de wereld. Bijvoorbeeld: in 1990 
leefde 43% van de wereldbevolking in extreme armoede, in 2010 nog maar 18%. Bedrijven 
krijgen steeds meer oog voor eerlijke en milieuvriendelijke bedrijfsprocessen. Jonge twintigers 
zoals Toby Ord en Matt Weiger delen een substantieel deel van hun inkomen.

Een goed doel opnemen in je testament, is een investering in deze positieve beweging. 
Het stelt goede doelen in staat om meer mensen aan te spreken op hun behoefte om 
anderen te helpen. Het geeft een boost aan onze samenleving. In kwaliteit van leven.

“Alle lidstaten van de VN zijn akkoord met een 
ambitieuze agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling”
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SCHEP RUIMTE VOOR HET 
GOEDE LEVEN

Kristel Pellens

T 02 213 04 39 - 0474 860 673

E kristel.pellens@broederlijkdelen.be

Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel

WWW.BROEDERLIJKDELEN.BE

Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor 
ontwikkelingssamenwerking. We streven naar een duurzame 
wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. 
Toch leven er mensen in extreme armoede.

1 op 8 mensen heeft honger, ook op het platteland. Nog meer 
voedsel produceren aan de andere kant van de wereld, zal weinig 
veranderen voor de 862 miljoen mensen met chronische honger.

Daarom zijn wij ervan overtuigd dat onze wereld nood heeft aan 
een nieuw maatschappelijk project. We moeten op zoek naar een 
andere manier van leven. Met als ultieme doel: het voortbestaan 
van onze planeet en een menswaardig leven voor iedereen. 

Solidariteit is de basis voor de ‘nieuwe’ levensstijl die wij 
promoten. We kiezen voor een samenleving die gebaseerd is op 
verbondenheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid. We focussen 
op 3 thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke 
rijkdommen, en inspraak en vrede.

Maak met uw nalatenschap een 
bewuste keuze en neem Broederlijk 
Delen op in uw testament. Schep ruimte 
voor het goede leven, hier en in het 
Zuiden.

• Wij werken samen met meer dan 
honderd partnerorganisaties in het 
Zuiden om familiale landbouwers meer 
middelen en meer mogelijkheden te 
geven.

• Wij ijveren voor een duurzaam beheer 
van natuurlijke rijkdommen. Onderzoek 
toont aan dat in streken waar op grote 
schaal grondstoffen worden ontgonnen, 
de armoede en de ongelijkheid, en dus 
ook de sociale onrust, vaak toenemen. 

• Wij laten de stem van boeren die hun 
rechten en het milieu verdedigen, horen.
Wij stimuleren mensen en organisaties 
om op te komen voor hun rechten en 
deel te nemen aan overleg. Zo dragen 
ze zelf bij aan goed bestuur.

DE TOEKOMST VAN BRUGGE 
IS ZIJN LEVEND ERFGOED
Nergens is de stadstrots groter dan in Brugge; Bruggelingen 
zijn ‘zot’ van hun stad en bezoekers bewonderen het 
patrimonium. De komende jaren wachten de stad grote 
uitdagingen die rechtstreeks met het gebruik van dat 
erfgoed en de beschikbare ruimte te maken hebben. Heel 
wat onroerend erfgoed heeft straks een nieuwe bestemming 
nodig. 

Brugge Foundation is een private, onafhankelijke stichting. We 
willen onroerend erfgoed en de schaarse open ruimte in Brugge 
op een nieuwe, bewuste manier aanwenden. We ijveren voor 
herbestemming met respect voor het karakter en de ziel van de 
stad en van het erfgoed zelf. Want het verleden is in Brugge ook de 
toekomst. 

Brugge Foundation stelt het erfgoed ter beschikking van derden en 
zorgt ervoor dat die een maatschappelijk bewuste invulling geven 
aan het pand. Ons eerste project is de herbestemming van de Sint-
Godelieveabdij. 

Brugs erfgoed verdient een schitterende 
toekomst. Daarom stellen wij het 
erg op prijs als u aan ons denkt bij 
het opmaken van uw testament. En 
wanneer u dat doet, laat het ons dan 
alstublieft weten. Wij zullen u nooit 
vragen wat u aan ons wil nalaten, dat u 
het doet is voor ons al een geschenk. 
Maar u geeft ons zo de kans te tonen 
dat we evenveel om u geven als u om 
Brugge. Zo kunnen we u persoonlijk 
ontvangen en welkom heten in Brugge. 
Dan ziet u zelf wat er dankzij uw 
vrijgevigheid zal gebeuren.

U kan ook op andere manieren helpen 
bouwen aan een mooier Brugge. 
Elke gift is welkom via onze site of 
rechtstreeks op BE59 5230 8078 6426. 
Of misschien wil u als vrijwilliger bij ons 
aansluiten? Dat is mogelijk, u vindt alle 
info op www.bruggefoundation.be of bij 
Geert Dobbelaere op 0485 656 074.

Geert Dobbelaere

T 0485 656 074

E info@bruggefoundation.be

Oude Burg 16 b. 0302, 8000 Brugge

WWW.BRUGGEFOUNDATION.BE
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Patrick Blondé

T 059 25 53 00 

E patrick.blonde@ckgkapoentje.be

Brabantstraat 4, 8400 Oostende

WWW.CKGKAPOENTJE.BE

“ Eindelijk een initiatief dat een beetje stout 
is en de regels in vraag durft te stellen. ”                                         - Peter Adriaenssens

CKG Kapoentje is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, 
erkend door Kind en Gezin. Het biedt opvoedingshulp aan gezinnen met 
kinderen tussen 0 en 12 jaar. De focus ligt op thuisbegeleiding en dagopvang. 
Waar nodig wordt dit aangevuld met residentiële opvang. 

Vanuit de noden die de gezinnen signaleren, ontstonden verschillende andere 
projecten. De Opvoedingswinkel en het Ontmoetingshuis zijn laagdrempelige 
initiatieven binnen de preventieve gezinsondersteuning. In de Opvoedingswinkel 
kan iedereen terecht met vragen over opvoeden. Het Ontmoetingshuis probeert 
een antwoord te bieden op de noden van de 25% van de Oostendse kinderen 
in kansarmoede. Wij zeggen nee tegen kinderarmoede. We faciliteren het 
samenkomen van ouders en kinderen. Ouders versterken elkaar, komen uit 
hun isolement en kunnen gebruik maken van materiële ondersteuning. Het 
Ontmoetingshuis draait volledig op vrijwilligers die de dagelijkse werking vorm 
geven. 

Onlangs werd met de steun van het Kinderarmoedefonds een nieuw project 
gerealiseerd: D’n Opvang. Het is een moderne kinderdagopvang voor en 
door ouders met plaats voor 18 kinderen. Per dag worden 4 plaatsen flexibel 
opengesteld voor ouders die onverwacht opvang nodig hebben. De focus ligt 
op de sociale functie van de kinderopvang. Kinderen uit kansarme gezinnen 
halen enorm veel voordelen uit kwaliteitsvolle opvang. Hun ouders krijgen de 
ruimte om een opleiding te volgen, te solliciteren of te werken. We streven naar 
een gevarieerde groep ouders en kinderen, van kansarm tot kansrijk. Jaarlijks 
leiden we ook een groep ouders op tot kinderverzorger. 

U kunt CKG Kapoentje opnemen in uw testament. We besteden uw schenking 
aan de verbetering van onze accommodatie en aan het creëren van extra 
plaatsen waardoor we niet langer 1 op 4 vragen moeten weigeren.

DAAR ZIT MUZIEK IN!

Veronique Bossaert

T 02 627 11 60

E Veronique.bossaert@brusselsphilharmonic.be

E. Flageyplein 18, 1050 Brussel

WWW.BRUSSELSPHILHARMONIC.BE

Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor brengen 
een breed repertoire muziek van hoog niveau voor een 
ruim publiek. Beide ensembles hebben hun wortels in het 
vroegere omroeporkest en -koor. Ze werden opgericht door de 
Belgische openbare omroep NIR in resp. 1935 en 1937.

Brussels Philharmonic concerteerde in de loop van zijn bestaan 
met internationale topdirigenten en -solisten. Het orkest had en 
heeft een uitstekende reputatie voor het creëren van nieuwe 
composities. De opname van de muziek bij de film ‘The Artist’ werd 
bekroond met een Oscar. Het Vlaams Radio Koor is vandaag de 
dag een ensemble van uitzonderlijk hoog niveau, dat zowel in 
binnen- als in buitenland tot de top gerekend wordt. 

Deze ensembles trekken veel jong talent aan. Maar die hebben 
vaak niet de middelen om hun grote talent te koppelen aan een 
kwalitatief hoogwaardig (strijk)instrument dat hen tot nog betere 
prestaties kan brengen. Een goede viool, altviool of cello kost al 
snel €50.000 tot €200.000.

Daarom werd de Stichting Brussels 
Philharmonic gelanceerd. Ze maakt 
privé-investeerders warm om hoog-   
waardige strijkinstrumenten aan te 
kopen en ter beschikking te stellen. 
De instrumenten worden zorgvuldig 
geselecteerd, bespeeld en onderhouden 
en zijn zo een veilige belegging voor de 
investeerder. Het orkest hoort zijn klank 
homogener en merkbaar beter worden 
en bindt jonge talenten aan zich.
Niet alle kosten kunnen door een 
dergelijke creatieve en alternatieve 
manier gefinancierd worden. Deze 
ensembles hebben eigen middelen 
nodig om aan de top te blijven. 

Door Brussels Philharmonic en het 
Vlaams Radio Koor in uw testament 
op te nemen, zit er muziek in uw 
nalatenschap.
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“Het nieuws dat Amber 
epilepsie had, was akelig. 

Een gesprek bij 
de Epilepsie Liga 

bracht gemoedsrust 
en veel hoop.” 

                                     - Mama Fri

Epilepsie is één van de frequentst voorkomende chronische 
neurologische aandoeningen. De aandoening treft ongeveer 1 
op de 150 personen. Ze heeft een sociale en psychologische 
impact op het leven. In het algemeen stelt de Liga zich tot doel 
het welzijn van mensen met epilepsie te bevorderen. 

We maken er een punt van om over “mensen” te praten in plaats 
van over “patiënten”. Hiermee tonen we aan dat we ons richten op 
meer dan alleen het medische aspect van epilepsie. Wat voorop 
staat, is het algemeen welzijn van de persoon met epilepsie. In 
samenwerking met de CGG’s in Vlaanderen zoeken we naar 
antwoorden rond rijbewijs, werk, gezin, verzekering, … Daarnaast 
vinden we het ook belangrijk om recente informatie te delen met 
mensen met epilepsie. Hiervoor werken we nauw samen met de 
contactgroepen in de verschillende provincies. Samen organiseren 

we tref- en informatiedagen, de 
nationale Epilepsiedag en verzorgen 
we de uitgaven van de Epikrant en 
informatiebrochures. 

We richten ons ook tot huisartsen, ver-
pleegkundigen, apothekers, opvoeders, 
leerkrachten, en alle andere profes-
sionelen die vragen hebben over 
epilepsie. We organiseren epilepsie- 
cursussen, EEG-cursussen, en zelfs 
workshops in een bedrijf, die geleid 
worden door een Epilepsie Liga 
medewerker.

Een van de belangrijkste uitdagingen 
van de Epilepsie Liga is om ook het 
brede publiek, dat niet noodzakelijkerwijs 
dagelijks met epilepsie te maken heeft, 
te sensibiliseren en informeren over 
epilepsie. Hiervoor sturen we informatie-
folders naar openbare besturen. Boven-
dien proberen we epilepsie regelmatig 
onder de publieke aandacht te brengen 
door deelname aan brede media-
campagnes en door contacten te onder-
houden met de media.

De Epilepsie Liga ontvangt geen enkele 
vorm van structurele financiële onder-
steuning. De mensen met epilepsie zijn 
aangewezen op uw steun.

Hilde Cnudde

T 09 332 57 95   

E vle@epilepsieliga.be  

De Pintelaan 185, 9000 Gent  

WWW.EPILEPSIELIGA.BE

DE KOSTBAARSTE 
GRONDSTOF VAN EUROPA
De Europese unie is een organisatie die permanent evolueert. 
Ze speelt een steeds grotere rol in het leven van honderden 
miljoenen Europeanen, in de ontwikkeling van een volledig 
continent en in de toekomst van de wereld.

Het Europacollege in Brugge is een Europees centrum van 
academische excellentie. Het bereidt zijn studenten niet alleen 
voor om te leven en te werken in een internationale omgeving, het 
stimuleert hen ook om over de grenzen van de lidstaten heen te 
denken en te dromen. Het vormt een internationale biotoop van 
ongeveer 400 studenten uit meer dan 50 verschillende landen.

De formule van het College bestaat erin de studenten gedurende 
10 maanden onder te dompelen in een internationale, stimulerende 
en veeleisende omgeving. Om hierin goed te functioneren spreek 
je best 3 à 4 talen. De toelatingsvoorwaarden zijn behoorlijk streng 
en garanderen een instroom van studenten van een hoog niveau. 
Ze krijgen een postuniversitaire vorming in diplomatie, economie, 
politiek en recht.

Het Europacollege is een privé-
instituut dat gesteund wordt door een 
sterk netwerk van Europese instituten, 
administraties, universiteiten en profes-
sionele organisaties. Het onderwijsteam, 
afkomstig uit 20 verschillende landen, is 
van een hoog niveau en heeft een gedif-
ferentieerde professionele achtergrond. 
Het vormingsaanbod wordt voortdurend 
geëvalueerd en bijgestuurd.

De hoge kwaliteit van het onderwijs 
vergt een grote financiële inspanning. 
Draagt u Europa en haar instellingen 
een warm hart toe? Door het 
Europacollege op te nemen in uw 
testament, investeert u in wat Mariano 
Rajoy, de Spaanse Eerste Minister, 
“de kostbaarste grondstof van Europa” 
noemt. Daardoor steunt u zeer 
bekwame en gemotiveerde jongeren 
met bescheiden middelen om aan het 
Europacollege te studeren.

Norbert Vanhove

T 050 47 71 05

E norbert.vanhove@coleurope.eu

Dyver 11, 8000 Brugge

WWW.COLEUROPE.EU
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Ann Demeulemeester - algemeen directeur

T 02 227 40 10

E info@familiehulp.be 

Koningsstraat 294, 1210 Brussel

WWW.FAMILIEHULP.BE

“ Telkens als 
er nieuwe 
noden opduiken, 
staat Familiehulp 
klaar met haar 
expertise.”

Familiehulp is met meer dan 12.500 medewerkers actief in de 
thuiszorg in Vlaanderen en Brussel. Onze organisatie biedt 
een breed gamma van thuiszorgdiensten zoals gezinszorg, 
ouderenzorg, zorg voor personen met dementie, zorg voor 
personen met een psychische kwetsbaarheid, zorg voor per-
sonen met een handicap, zorg voor personen in kansarmoede, 
kraamzorg, palliatieve zorg, oppas, poetshulp en karweihulp. 

Familiehulp is tevens professionele partner voor woonzorg-
assistentie, organiseert opleidingen voor het beroep van 
verzorgende, beheert kleinschalige dagverzorgingshuizen (NOAH) 
en baat 6 kinderdagverblijven (De Speelboom) uit. Je kan bij 
Familiehulp ook terecht voor huishoudelijke hulp met diensten-
cheques (PIT). Met Goed Wonen is Familiehulp ook actief in de 
sociale economie. Onze passie voor mensen drijft ons. Wij hebben 
bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en stellen alles in 
dienst om onze cliënten een optimale levenskwaliteit te bieden in 
een vertrouwde omgeving.

Iedereen kan bij Familiehulp terecht voor thuisondersteunende 
diensten. In dialoog stemmen wij onze dienstverlening af op de 
behoeften en bieden we een gepast antwoord op elke vraag. 
Competente medewerkers staan voor vertrouwen, innovatie en 
kwalitatieve dienstverlening.

We blijven voortdurend innoveren. Ook vandaag blijven we 
investeren in nieuwe doelgroepen en nieuwe noden. Vaak zonder 
extra middelen. Daarvoor rekenen we op schenkingen en legaten 
van mensen die ons werk een warm hart toedragen.

- Ann Demeulemeester

Dr. Janssens

E janssens.reuma@skynet.be

Winston Churchilllaan 11, 1180 Brussel

WWW.FWRO.BE

WWW.R-EUMA.BE

“Wetenschappelijk onderzoek, zowel klinisch 
als fundamenteel, is essentieel voor de toe-

komst van de reumatologie.”              - Jacques Rogge

Een op de vijf Belgen heeft reumatische klachten en 5 procent van de 
bevolking is op ernstige, chronische wijze functioneel beperkt door een reuma-
tische aandoening. 1 kind op 1.000 lijdt aan kinderreuma, zowat 80.000 Belgen 
lijden aan reumatoïde artritis, van wie 75 procent jonge vrouwen, en 150.000 
Belgen lijden aan artritis.

Chronische reumatische aandoeningen hebben met elkaar gemeen dat er iets 
fout loopt in het afweersysteem. Afweerstoffen of antilichamen richten zich niet 
alleen tegen indringers, zoals bacteriën of virussen, maar ook tegen lichaams-
eigen bestanddelen. Dat veroorzaakt ontstekingen, met als gevolg 
zwellingen, bewegingsbeperkingen en aantasting van kraakbeen en bot. 
Daartegen bestaan tot op heden maar weinig geneesmiddelen. Vandaar het 
grote belang van het wetenschappelijk onderzoek.

Ter ondersteuning van het wetenschappelijk reumaonderzoek in België werd in 
1999 het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek (FWRO) 
opgericht. Dat fonds heeft bijzondere aandacht voor klinische en multi-
centrische onderzoeksprogramma’s zowel in academische als niet-
academische centra, die door hun aard moeilijk in aanmerking komen voor 
andere types van steun (zoals programma’s ter ondersteuning van fundamen-
teel onderzoek of directe sponsoring door industrie). Voorkeur gaat ook uit 
naar projecten die openstaan voor samenwerking met andere geïnteresseerde 
partnercentra.

Door het onderzoek konden er enkele jaren geleden biologische agentia 
(werkzame middelen) op de markt komen die rechtstreeks inwerken op de 
mechanismen die de ontsteking onderhouden. Deze middelen hebben de 
levenskwaliteit van veel patiënten fors verbeterd. 
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HET BESTE VAN ONS VERLEDEN BEWAARD 
VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES

Musea Brugge

T 050 44 87 11

E musea@brugge.be

Dijver 12, 8000 Brugge

WWW.MUSEABRUGGE.BE

De grootste troef van de Brugse museumcollectie? Haar grote 
verscheidenheid! Van Vlaamse primitieven tot actuele kunst, 
van klassieke schone kunsten tot archeologische vondsten.

Jaarlijks bezoeken ca. 1 miljoen binnen- en buitenlandse gasten 
een van onze 14 locaties. De O.L.V.-kerk, het Belfort en het 
Groeningemuseum zijn de grootste publiekstrekkers, maar ook 
het Archeologiemuseum, het Arentshuis, het Brugse Vrije, de 
Gentpoort, het Gezellemuseum, het Gruuthusemuseum, 
O.L.V.-ter-Potterie, het Sint-Janshospitaal, de Sint-Janshuismolen, 
het Stadhuis en het Volkskundemuseum verrassen jong en oud. 
Desondanks hebben wij uw steun hard nodig.

Want erfgoed vraagt veel zorg. En dat wordt financieel alsmaar 
moeilijker. Musea leveren nochtans een unieke bijdrage tot de 
samenleving.

Als vrijgevige cultuurliefhebber, verwoed 
museumbezoeker of gepassioneerd 
verzamelaar kunt u aan de uitstraling 
van onze musea bijdragen en de 
kunstbeleving van onze bezoekers 
bevorderen. Zonder hulp van Vrienden 
kan Musea Brugge in zijn huidige vorm 
zelfs niet bestaan! Genereuze bijdragen, 
hoe klein ook, kunnen een aankoop, een 
restauratie of een bijzondere activiteit 
mogelijk maken.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat het 
beste van ons verleden bewaard blijft 
voor toekomstige generaties.

UW BLIJVEND AANDEEL IN EEN 
LEEFBARE EN SOCIAAL RECHT-
VAARDIGE SAMENLEVING

Meer dan 1 op 10 mensen in Vlaanderen en Brussel loopt het 
risico op armoede. Nochtans hoeft dat niet zo te zijn: 
sociale tewerkstelling en kwaliteitsvolle huisvesting vormen 
een hefboom om uit de spiraal van armoede te geraken. Tal 
van vernieuwende projecten zetten zich in voor een leefbare 
en sociaal rechtvaardige samenleving.

Dankzij de jarenlange ervaring kent Hefboom als geen ander de 
noden inzake financiering voor de sociale en duurzame economie. 
Hefboom heeft de ervaring en expertise in huis om kleine en grote 
projecten te begeleiden in hun groei. Wij investeren jaarlijks tot 
15 miljoen euro in solidaire innovatie. Dat zijn maatwerkbedrijven 
(beschutte en sociale werkplaatsen), organisaties werkzaam in 
gezondheid, kansarmoede, welzijn, sociaal-cultureel werk, non- 
profit, ecologie en duurzaamheid.

Met een gevarieerd aanbod op het vlak van financiering, 
managementadvies en dienstverlening dragen wij actief bij tot een 
efficiënte werking van deze organisaties. Sociaal ondernemen 
bij Hefboom is zaken voor elkaar krijgen met het verstand van de 
financieel manager en met het hart van de sociaal werker.

Hefboom vormt een tussenschakel tussen kapitaal en profes-
sionele initiatieven uit de sociale en duurzame economie. Om aan 
de groeiende vraag uit de sector te voldoen, zijn wij voortdurend op 
zoek naar investeerders met een hart.

Door in uw testament een legaat toe te kennen aan Hefboom, 
werkt u op een bijzondere manier mee aan het hefboomeffect. 
Uw nalatenschap wordt telkens opnieuw geïnvesteerd in een 
leefbare en sociaal rechtvaardige samenleving.

Danny De Mul

T 02 205 17 20

E hefboom@hefboom.be

Vooruitgangsstraat 333, 1030 Brussel

WWW.HEFBOOM.BE
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EERLIJKE WERELDHANDEL 
BINNEN HANDBEREIK
Handel is een krachtige hefboom voor duurzame ontwikkeling. 
Maar heel wat producenten in het Zuiden krijgen geen eerlijke 
kans op de wereldmarkt. Daardoor leven ze vaak in armoede. 
Oxfam-Wereldwinkels bestrijdt dit onrecht. Vooral met daden.

Wij ontwikkelen zélf producten van eerlijke handel. Je vindt ze 
onder andere in meer dan 200 Oxfam-Wereldwinkels. We bieden 
de consument een concreet alternatief. Zo tonen we aan dat een 
eerlijk en duurzaam handelsmodel economisch rendabel kan zijn, 
zonder dat de consument zijn levensstijl moet aanpassen. En dat 
eerlijke productie en handel bovendien ontwikkeling brengen in het 
Zuiden.

Door een prijs te betalen die de producenten een perspectief op 
ontwikkeling biedt, geeft Oxfam-Wereldwinkels de achtergestelde 
producenten in het Zuiden de mogelijkheid om zelf te kiezen aan 
wie ze hun producten verkopen. Daardoor vergroot de onder-
handelingsmacht van kleine producenten: ze krijgen een sterkere 
positie in de handelsrelaties.

Tegelijkertijd maken we het brede publiek bij ons bewust van het 
onrecht dat miljoenen boeren in het Zuiden treft. We zijn ervan 
overtuigd dat hierdoor steeds meer mensen eisen dat dit model 
verandert. Beleidsmakers zullen uiteindelijk niet anders kunnen 
dan ingrijpen.

Onze doelstellingen vergen een professionele aanpak. We werken 
niet alleen samen met 30 partners in 37 landen, we hebben hier 
meer dan 8.000 mensen die zich het hele jaar door vrijwillig inzet-
ten. Daarnaast beheren we een winkelnetwerk van meer dan 200 
winkels en brengen we met onze grondige analyses burgers en 
beleidsmakers in beweging voor eerlijke handel. Om dat mogelijk 
te maken hebben we uw steun nodig.

Door Oxfam-Wereldwinkels in uw testament op te nemen, krijgen 
producenten in het Zuiden een eerlijke kans op de wereldmarkt.

Annie Schoofs

T 09 218 88 99

E annie.schoofs@oww.be

Ververijstraat 17, 9000 Gent

WWW.OXFAMWERELDWINKELS.BE

“Er wordt mij vaak gevraagd 
wat ik als magistraat 

eigenlijk doe in Pelicano. 
Wel, die stichting is mijn 

alter ego.”
- Jean-Luc Cottyn, voorzitter Pelicano

In ons land wordt een stijgend aantal Belgische kinderen in 
rauwe armoede geboren. Dat is een bijzonder kwalijke evolu-
tie. Deze kinderen zullen de kloof die hen scheidt van wel-
zijnswaarborgen nooit op eigen kracht overbruggen.

De Stichting Pelicano wil voor hen de stuwkracht zijn. Wij zijn 
gegrepen door hun acute kwetsbaarheid en noden op alle maat-
schappelijke vlakken: medisch, pedagogisch, sociaal, 
financieel-economisch en juridisch. Daarom geven wij financiële 
steun aan deze Belgische armoedekinderen (0-18 jaar). Zij moeten 
de kans krijgen om deel te nemen aan onze samenleving want ook 
zij zijn onze toekomst. Ook zij kunnen bijdragen aan de welvaart 
van ons land.

Pelicano is geen sociale, medische of pedagogische instelling. Ze 
heeft er bewust voor gekozen om uitsluitend financiële middelen 

aan te reiken ten voordele van Belgische 
kinderen en jongeren die opgroeien in 
kansarmoede. Om de risico’s op een 
verkeerde besteding van uw gelden te 
beperken, doen wij een beroep op door 
ons zorgvuldig geselecteerde zorg-
partners. Zij kopen wat deze kinderen 
nodig hebben en geven dus nooit geld 
aan de ouder(s) of een andere instantie 
of organisatie. Tegelijk zoeken we samen 
met hen naar structurele oplossingen om 
Pelicanokinderen blijvend uit de 
armoede te halen. Deze werkwijze biedt 
tevens het voordeel dat de betreffende 
instellingen mede borg staan voor de 
meest opportune en directe besteding 
van uw financiële bijdragen.

Uw steun rendeert dus dubbel en dik. 
Met uw bijdragen worden de rekeningen 
voor de meest elementaire medische, 
pedagogische en sociale zorgen betaald. 
Deze zorgverlening komt uitsluitend en 
direct Pelicanokinderen toe en geenszins 
hun familiale en/of sociale omgeving.

De Stichting Pelicano werkt nauw samen 
met de Dienst Verzoekschriften en 
Sociale Zaken van het Huis van Zijne 
Majesteit de Koning.

Christiaan Hoorne

T 0497 483 022

E info@pelicanofoundation.be 

Baron Ruzettelaan 3 b. 0302, 8310 Brugge

WWW.PELICANOFOUNDATION.BE

foto: Yel (Oxfam Fair Trade)
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THINK-PINK, DE NATIONALE 
BORSTKANKERCAMPAGNE

Heidi Vansevenant

T 0474 950 716

E heidi@think-pink.be

Researchdreef 12, 1070 Brussel

WWW.THINK-PINK.BE

Think-Pink is gegroeid uit mijn ervaringen als kankerpatiënte. 
In juni 2000 werd de ziekte vastgesteld. Ik besloot mijn kracht 
en energie te bundelen om iets te doen voor lotgenoten. Zo 
werd vzw Think-Pink geboren in 2007. Door de jaren heen 
konden we Think-Pink uitbouwen tot een positieve campagne 
met een duidelijke boodschap: geef borstkanker geen kans! 

Vanuit die gedachte steunen we lotgenoten tijdens een moeilijke 
periode in hun leven. 

Think-Pink is meer dan het dragen van een roos lintje. Nergens ter 
wereld wordt meer borstkanker vastgesteld dan in België. Elk jaar 
worden meer dan 10.700 nieuwe borstkankers geregistreerd. Elke 
dag sterven ongeveer 7 lotgenoten aan deze ziekte in ons land. 
Eén lotgenoot op 100 is trouwens een man. Te weinig vrouwen 
nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Je 
tijdig laten controleren verhoogt aanzienlijk de kans op genezing. 

Think-Pink heeft 4 doelstellingen: 
informeren over de ziekte, sensibiliseren 
voor tijdige controle, financieren van 
wetenschappelijk onderzoek alsook 
zorg- en nazorgprojecten voor lotgeno-
ten en borstklinieken. 

3 fondsen maken dit mogelijk: 
Het ‘Geef om Haar Fonds’ ondersteunt 
lotgenoten bij de aankoop van een pruik. 
Het ‘Share your Care Fonds’ bezorgt 
lotgenoten een zorgeloos moment, in 
en buiten de borstkliniek. Het ‘SMART 
Fonds’ financiert innovatief wetenschap-
pelijk onderzoek in België. 

Bewegen geeft leven
Think-Pink vraagt bewust geen over-
heidsgeld. Hier spelen onze beweeg-
acties een belangrijke rol. Bewegen 
staat centraal, omdat het een cruciale 
preventiemaatregel is tegen borstkanker. 
Op een leuke manier samenwerken aan 
gezondheid, fondsen verzamelen en 
borstkanker onder de aandacht brengen. 

Geef borstkanker geen kans
Iedereen kent wellicht iemand in zijn of 
haar omgeving die de strijd met de 
ziekte aangaat. Daarom is het zo 
belangrijk dat we allemaal samen onze 
schouders zetten onder preventie en 
bestrijding van de meest voorkomende 
kanker bij vrouwen. 

Alle informatie is terug te vinden op 
think-pink.be of contacteer ons voor 
vragen of suggesties. 

Help borstkanker de wereld uit en neem 
Think-Pink op in je testament. 

Dank in naam van alle lotgenoten.

Christine Massin 

T 0471 074 249 

E filantropie@vriendenderblinden.be

Rue de la Barrière 37, 7011 Ghlin

WWW.VRIENDENDERBLINDEN.ORG

“Sinds de 
komst van 
Kiara is 
mijn leven 
volledig 
veranderd. 
Zij is mijn 
helper, 
mijn ogen,
mijn vrijheid.”      

Kiara is een zwarte vrouwtjeslabrador. Na een opvoedings-
periode in een gastgezin werd ze afgericht als blinden-
geleidehond in ons opleidingscentrum van Koksijde. Ze werd 
toegewezen aan Charlotte, een 25-jarige vrouw die sinds haar 
geboorte met ernstige blindheid leeft. Charlotte bracht de twee 
laatste opleidingsweken samen met Kiara door in Koksijde. 
Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Met Kiara aan haar zijde gaat 
en staat Charlotte waar ze wil.

Het Federaal Werk ‘De Vrienden der Blinden en Slechtzienden’ 
staat al jaren bekend om zijn mobiliteitscentra voor personen met 
een visuele beperking dankzij de opleiding van geleidehonden in 
Koksijde en in Mons (Ghlin). Maar wij doen meer dan dat.
Sinds onze oprichting in 1885 hebben we een geïntegreerd aanbod 
van medisch-sociale diensten ontwikkeld voor kinderen en volwas-
senen die niet zien of die, geleidelijk aan of plotseling, het zicht 
verliezen. Dit aanbod is uniek in België. Het gaat om blinden-
geleidehonden, hulp- en begeleidingsdiensten, een revalidatie-
centrum en aangepast materiaal zoals de blindenstok. Het wordt 
aangevuld met opvangstructuren en een beschutte werkplaats. 
Alles wordt door de vzw zelf georganiseerd en beheerd. Elke dag 
dragen 160 werknemers hier hun steentje toe bij. 
Kwaliteit gegarandeerd.

Wij ondersteunen ook de toegankelijkheid tot cultuur door middel 
van audiobeschrijving van films en aanpassingen van musea, 
belangrijke trekpleisters en vrijetijdsbestedingen.
Een volledig ‘gebruiksklare’ blindengeleidehond kost € 25.000. De 
helft van dat bedrag wordt betaald door het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap (VAPH), de andere helft komt uit 
schenkingen en sponsoring. Wij vinden het niet meer dan normaal 
dat de blinde zelf niets betaalt.
U ook?
Door een schenking of een legaat kunnen wij onze diensten gratis 
aan de blinden en slechtzienden aanbieden.

- Charlotte
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Ann Verbeeck

T 02 629 20 10

E ann.verbeeck@vub.ac.be

Pleinlaan 2, 1050 Elsene

WWW.VUB.BE

“Een Nederlandstalige universiteit in onze 
hoofdstad die vrijzinnig denkt, het is alles 

waar ook ik voor sta.”       

De VUB is in eerste instantie een plaats voor studenten. Ze verwerven 
expertise in één of meerdere vakgebieden, maar krijgen ook de kans om zich 
te ontwikkelen als zelfstandige, creatieve denkers en individuen – met een 
potentieel om hun stempel te drukken op de maatschappij van morgen.  
Deze benadering zorgt ervoor dat de VUB groeit en intussen een middelgrote 
universiteit is geworden. 

Onderzoekers van de VUB behoren tot de wereldtop. Ze hebben baanbrekend 
werk verricht op het vlak van o.a. robotica (hoe kunnen robots de maatschappij 
van morgen ondersteunen), deeltjesonderzoek (Cfr. Nobelprijswinnaar Prof. 
Englert) en fotonica (connectiviteit van de toekomst). Vandaag hebben heel wat 
professoren en docenten een leidende functie in het CERN en het onderzoek 
dat in CERN gebeurt.

De VUB heeft haar visie en strategie in het toekomstplan VUB2020 uitgewerkt.  
Om de campus van de toekomst te realiseren wordt onder andere het 
Learning & Innovation Center opgericht, een internationaal kenniscentrum 
dat de connectiviteit, de interactie en de samenwerking van de VUB met de 
rest van de (academische) wereld zal faciliteren. Het wordt een plaats voor 
innovatie en e-learning waar de nieuwste digitale technologieën zullen worden 
tentoongesteld en onderzocht. We willen dat het fundamenteel onderzoek 
onder de vorm van kennis en toepassingen onze samenleving ten goede komt. 

Het is die drive om te leren, telkens weer te innoveren en nieuwe kennis door 
valorisatie van onderzoeksresultaten te delen, die onze maatschappij vooruit-
helpt. Door de VUB in uw testament op te nemen, investeert u in talent, 
wetenschap en ongekende innovatie. Zo garandeert u het voortbestaan van 
het vrije denken aan de VUB en steunt u noodzakelijk onderzoek, dat het 
verschil maakt voor uw nabestaanden.

Header_A4_Artikel_mijn testament.indd   1 9/06/16   15:13
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HET DNA 
VAN JE IDEALEN

Heel wat feesten staan in het teken van kinderen: com-
munies, lentefeesten, moeder- en vaderdag etc. Toch telt ons 
land meer dan 900.000 koppels zonder kinderen. Sommigen 
hebben daar bewust voor gekozen, bij anderen is het gewoon 
zo gegroeid en bij een andere groep is de kinderwens niet 
gerealiseerd.

Taal maakt het ons niet gemakkelijk. Omschrijft een man of vrouw 
zichzelf als ‘kinderloos’, dan wijst dit op een niet gerealiseerde 
kinderwens. Gebruiken ze de term ‘kindvrij’, dan krijgen ze al snel 
het onzichtbaar etiket van egoïst opgekleefd. 

Kinderen zijn blijkbaar een gevoelig thema in onze maatschappij. 
Ouderschap wordt vaak gezien als de meest verheven manier om 
zin te geven aan je leven. 

Tobias Leenaert, oprichter van EVA en bewust kindvrij, schrijft 
in een blog op MO-magazine: “Je weet niet wat je mist, zeggen 
sommige ouders me. En dat klopt, ik weet het niet, en dat maakt 
het dus ook niet erg. Maar ik kan er me wel iets bij voorstellen. Ik 
kan absoluut geloven dat er weinig betekenisvollere, verrijkende 
en meer ingrijpende dingen zijn in een mensenleven dan vader of 
moeder worden. ... Maar ik geloof uiteraard ook dat ik ook zonder 
kinderen grote voldoening kan halen uit mijn leven en het op een 
zinvolle manier kan invullen.”

Voor wie de kinderwens niet uitgekomen is, lijkt zin geven aan 
het leven soms een uitdaging. De Nederlandse Yvonne Prins, zelf 
kinderloos, schreef enkele jaren terug een verfrissend boekje met 
de titel ‘En waar blijven de kinderen?’.

In een interview zegt ze: “Veel boeken over ongewenste kinder-
loosheid zijn geschreven vanuit een invalshoek van: gaat het wel 
lukken zonder kinderen? Terwijl je als vrouw met zoveel andere 
vragen worstelt, zoals: wie ben je als je geen moeder bent? 
En: hoe voorkom je dat je vereenzaamt?” Dat laatste is een 
reëel risico, zeker voor wie alleenstaand is. “Als er iets met hun 
kinderen aan de hand was, belden mijn vriendinnen het liefst 
andere moeders voor advies. Het versterkte vriendschappen 
enorm, en ik maakte daarvan geen deel uit.”

”Wat je ook bent, kinderloos of kindvrij, het mooie is dat je 
misschien wel meer openstaat voor de héle wereld.”

Zoals Lies het zo treffend verwoordt (gevonden op de blog 
oponseentje.blogspot.be): “Zin geven aan mijn leven, dat houdt 
voor mij vooral in: iets betekenen voor anderen. Een goede 
dochter zijn voor mijn ouders, een lieve zus voor mijn broers, 
een leuke tante voor mijn neefjes en nichtjes, een attente meter 
voor mijn metekindje enz. Ook samen met anderen opkomen 
voor onze idealen, is iets dat mij een warm gevoel van verbon-
denheid geeft en zin geeft aan m’n leven.”

Er zijn vele manieren om je idealen door te geven. Een legaat 
nalaten aan een goed doel is een mogelijkheid. Je beslist welke 
idealen verder vorm krijgen, ook als je er niet meer bent. 

testament.be vertegenwoordigt 120 goede doelen voor wie 
een legaat enorm belangrijk is om hun doelstelling te kunnen 
realiseren. 
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“Mijn doel is 
zo te leven dat 

wanneer ik sterf 
iemand kan zeggen: 

zij gaf om de 
wereld”

VOORBIJ DE 
ROMANTIEK
“Het huwelijk is het beste medicijn tegen de liefde,” schrijft 
Alain De Botton in zijn nieuwste boek ‘Weg van de liefde’. Het 
grootste cadeau dat je iemand van wie je houdt, kunt geven, 
is niet met hem of haar trouwen, maar maken dat je wegkomt. 
Dat is de enige manier waarop je de liefde zuiver houdt en 
behoedt voor teleurstellingen.

De bekende filosoof en tv-presentator heeft het niet begrepen op 
de romantische liefde. “Als je gewoon je gevoel en je instinct volgt, 
zo denken we, beland je bij de juiste persoon, leef je nog lang en 
gelukkig en zal je nooit meer eenzaam zijn. Dat is zo’n fout idee. 
We leven in een maatschappij die heel technisch denkt, waarin je 
kan leren hoe je een vliegtuig in de lucht moet houden, maar waar-
in we denken dat we niets te leren hebben over de liefde. Omdat 
het volgens ons toch allemaal spontaan komt.”

Van ruzie tot een breuk 

De verdeling van een nalatenschap is in hetzelfde bedje ziek. De 
meeste mensen denken dat het allemaal spontaan wel goed komt. 
Maar dat is vaak niet zo. 

“Onlangs is mijn oudoom (95) overleden,” vertelt een man. “Enkele 
maanden voor zijn overlijden gaf hij me een zegelring omdat hij bij 
hem steeds afgleed. Hij had vroeger al vaker gezegd dat ik hem 
zou krijgen als hij er niet meer was. Nu is er ruzie om die ring.” 
Wat blijkt? Na de dood van zijn vrouw - 12 jaar geleden - liet de 
oudoom een testament opmaken waarin hij zijn zegelring aan zijn 
broer beschreef. Deze oom overleed 2 jaar geleden, maar zijn 
vrouw is nog in leven. Zij wil die ring nu. En daarom is er nu een 
hevige discussie tussen neef en tante. 

Iedere familie heeft zo’n erfenisverhaal. 
Dat betekent niet dat het altijd uit de hand 
loopt. De verdeling verloopt naar schat-
ting in driekwart van de gevallen zonder 
veel problemen. Maar als het fout gaat, 
gaat het vaak goed fout. Bij ongeveer één 
op de vijf erfenisverdelingen ontstaat een 
breuk in de familie.

Is dat voldoende om Alain De Botton te 
parafrasen? Is een erfenis het beste me-
dicijn tegen een goede familieband? Wat 
doe je om een breuk te voorkomen? Om 
dat te begrijpen, ga je best in de schoe-
nen van je erfgenamen staan.

De pincode van de familie

Bij dood, rouw en het verdelen van een 
erfenis speelt emotie de eerste viool. Alles 
wat zich in de familie heeft afgespeeld 
aan liefde, zorg en waardering wordt in 
die heftige fase rond het overlijden gewikt, 
gewogen en verrekend. 

Ook bij de dood van een kinderloze tante 
worden alle mogelijke en onmogelijke 
argumenten in de strijd geworpen: geza-
menlijke uitstapjes, de toegewijde zorg 
voor haar in een periode van ziekte, de 
hulp in het onderhoud van haar grote tuin, 
het gratis klussen in haar huis, etc.

 - Mary Kay Ash
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Buitenstaanders kunnen vaak maar moeilijk begrijpen waar het dan om gaat. Je zou het de pincode van de 
familie kunnen noemen. Zonder die code is het onmogelijk om toegang te krijgen tot de emotionele waarde van 
bepaalde erfstukken.

Hevige emoties hoeven niet altijd tot een ruzie te escaleren. “Eén van m’n zussen kreeg lang geleden als enige 
van alle neven en nichten een flinke erfenis van een tante. Ze zat ermee en bedacht een oplossing. Ze stuurde 
haar broer en zussen kaarten met de toezegging dat zij voor een bepaald bedrag mochten meedelen in de erfe-
nis. Vervolgens knipte zij die kaarten in puzzelstukjes en verstuurde die in een envelop. Dat was spannend! Met 
rode hoofden zochten we de stukjes bij elkaar. Wij waardeerden dit genereuze gebaar en hebben er hartelijk om 
gelachen.”

Bij een erfenis draait alles om menselijke relaties. Er bestaat maar één middel om die te verzorgen: praten. 
Vertel aan je erfgenamen dat je een dossier voor je erfenis hebt gemaakt. Bezorg hen een kopie. Het geeft een 
mooie aanleiding om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Iets opgeven om iets groots te realiseren

Wat als je een goed doel opneemt in je testament? Ook dan is het belangrijk dat je dit ter sprake brengt, of je nu 
kinderen hebt of niet. Het zal je motivatie voor je plan op scherp stellen. Waarom geven aan een goed doel en 
waarom aan die specifieke organisatie(s)?

De boeddhistische leraar Pema Chodron doet je alvast nadenken: “De bron van het echte mededogen is niet de 
wens om mensen te helpen die minder geluk hebben dan wij, maar het inzicht dat we met elkaar verwant zijn.”

De film ‘After the wedding’ uit 2006 brengt dit thema op een boeiende manier in beeld. Op grootse wijze worden 
globale thema’s als verdeling van de rijkdom gekoppeld aan kleine verhalen van mensen op zoek naar geluk 
en de band met de familie. Dat loopt samen met de tegenstelling tussen Denemarken en India, rijkdom versus 
armoede. Het verhaal creëert een conflict tussen de zorg voor de eigen kinderen en de zorg voor ‘adoptie-
kinderen’. Het laat zien hoe het hoofdpersonage, de idealistische Deense ontwikkelingswerker Jacob, daarmee 
omgaat.

Jacob leidt in Bombay een weeshuis voor 
ongeveer 50 kinderen. Op uitnodiging van 
Jorgen, een rijke zakenman, reist hij naar 
Kopenhagen. Tegen zijn zin, want daardoor 
mist hij de achtste verjaardag van Pramad, 
een weesjongen die hem na aan het hart 
ligt. Maar wat doe je als je door dat bezoek 
een gift van 4 miljoen kunt krijgen?

Jorgen nodigt Jacob uit op het huwe-
lijksfeest van zijn dochter Anna. Daar 
ontdekt Jacob dat de vrouw van Jorgen, 
Helene, zijn eerste liefje was. Even later 
komt hij te weten dat hij de echte vader van 
Anna is.

Na de romantiek van het huwelijksfeest 
volgt de harde realiteit van de onderhan-
delingen over de gift aan het weeshuis. 
Die wordt verbonden aan een voorwaarde: 
Jacob moet in Denemarken komen wonen. 
Jorgen wil dat hij voor Helene, Anna en zijn 
tweelingzonen zorgt, nu hij te horen heeft 
gekregen dat hij niet lang meer te leven 
heeft. Het bedrag wordt verhoogd van 4 
naar 12 miljoen.

Jacobs hart ligt in India, maar hij kiest 
uiteindelijk voor het compromis. Hij blijft in 
Denemarken om voor zijn familie te zorgen. 
Tegelijk financiert hij zijn grote droom: een 
weeshuis in India.



42 43

13.09.16

Dat er een kloof gaapt tussen arm 
en rijk, daar kan je moeilijk naast 
kijken. Volgens een aantal vooraan-
staande denkers wordt ze alsmaar 
groter. Hoedanook, die ongelijkheid 
is voor niets en niemand goed.
Ze steekt stokken in de wielen van 
de economische groei. Het vele 
gratis geld dat de centrale banken 
recent in de economie hebben 
gepompt, heeft niet tot duurzame, 
stabiele groei geleid. Op de vraag 
hoe dat komt, antwoordt Nobel-
prijswinnaar Joseph Stiglitz: “Er 
ontbreekt iets. Het geld wordt niet 
gestuurd naar langetermijnprojec-

ten, naar meer gelijkheid, naar on-
derwijs en milieu-investeringen. Het 
blijft rondklotsen in de speculatieve 
sfeer, gericht op kortetermijngewin. 
[...] Er zijn betere ideeën nodig dan 
de geldpers laten draaien.”
Die ideeën zijn er. Ze krijgen vorm 
in wat men ‘sociaal ondernemen’ 
is gaan noemen. “Het gaat om 
ondernemingen die niet tot doel 
hebben om winst te maken, maar 
om problemen op te lossen,” zegt 
professor Muhammad Yunus, de 
oprichter van Grameem Bank. “De 
ondernemer krijgt alleen het geld 
terug dat hij er heeft ingestoken, 
maar geen dividend”.

DE BRUG NAAR EEN BETERE TOEKOMST
De groei van het ‘sociaal ondernemen’ is een fantastische evolutie. Maar er blijven hoedanook giganti-
sche uitdagingen waar je geen economische oplossing kunt voor bedenken. 

Bedrijven worden steeds afkeriger van de financiering van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, 
zonder directe return en zonder zekerheid van resultaat. De bestrijding van armoede vraagt om directe 
hulp vandaag, maar ook om middelen om de publieke opinie en de politieke overheden te overtuigen dat 
het anders en beter kan. Een maatschappij kan niet zonder cultuur, tegelijk een van de eerste slachtof-
fers van de besparingswoede van overheden. En dan hebben we het nog niet gehad over de problema-
tiek van de klimaatopwarming, de ongelijke handelsrelaties tussen noord en zuid, de bescherming van 
dier en milieu, het verdedigen van mensenrechten…

 

Door een goed doel op te nemen in 
je testament, sla je een brug tussen 
rijk en arm, help je ziektes te bestrij-
den, geef je cultuur een plaats in de 
samenleving, help je de planeet te be-
schermen, zorg je dat mensen kunnen 
leven in een wereld vrij van angst en 
geweld… en nog veel meer. 

Ieder mens kan, op zijn manier, mee-
bouwen aan de brug naar een nieuwe 
toekomst.



Testament.be is de groepscampagne van honderdtwintig goede doelen en maatschappelijke instellingen. 
Ze wil het taboe rond het opstellen van een testament doorbreken en mensen bewustmaken van het 
belang om een goed doel op te nemen in hun testament.

Om u wegwijs te maken in de wetgeving rond schenkingen aan een goed doel heeft testament.be, 
in samenwerking met de juridische uitgeverij Die Keure, een gratis gids uitgebracht.

De hoofdstukken “Goed Gegeven” zijn het werk van Ann 
Maelfait. Zij is partner bij Rivus en als advocaat verbonden 
aan de Balie te Brussel. Zij legt zich in hoofdzaak toe op 
de oplossing van familiale conflicten. Zij is onder meer ge-
specialiseerd in de vereffening en verdeling van complexe 
nationale en internationale nalatenschappen. Daarnaast 
heeft zij een ruime expertise inzake vereffening-verdeling 
van huwelijksvermogensstelsels na echtscheiding alsook 
inzake betwistingen over testamenten en schenkingen. 
Ann Maelfait was jarenlang assistente aan het Instituut 
voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven. Zij 
treedt vaak op als spreker en publiceert geregeld in diverse 
tijdschriften.

Bea Bossaerts is freelanceredacteur. Zij schreef de 
hoofdstukken over vrijwilligerswerk voor het goede doel en 
over regelingen bij het levenseinde. Zij verzorgde ook de 
eindredactie van de brochure. 

De gids ‘Goed Geregeld, Goed Gegeven’ is een uitgave 
van de juridische uitgeverij Die Keure.

GRATIS TE BESTELLEN  
WWW.TESTAMENT.BE

OF STUUR DE BON OP DE 
RUGZIJDE INGEVULD TERUG

DE NATIONALE LOTERIJ
een bedrijf met een hart voor mens en cultuur

De Nationale Loterij staat sinds haar oprichting in 1934 garant 
voor verantwoord spelplezier. Al meer dan 80 jaar gaat de winst 
naar de collectiviteit, in de vorm van subsidies en sponsoring aan 
kleine en grote organisaties in de domeinen van kunst, cultuur, 
sport, wetenschap, sociale projecten… 

Het maatschappelijk dividend van de Nationale Loterij bedraagt ruim 
185 miljoen euro op jaarbasis. De realisaties van testament.be passen 
perfect in dit subsidiëringskader. 

De betoelaging door de Nationale Loterij maakt het testament.be 
mogelijk een gericht bewustmakingsbeleid te voeren rond een maat-
schappelijk gegeven waarmee velen onder ons op een dag geconfron-
teerd worden. 

Als commercieel bedrijf geeft de Nationale Loterij met ruim 5300 
verkooppunten een impuls aan het economisch weefsel. Vandaag zijn 
noch de producten zoals Lotto, Euro Millions, Win for Life, noch de 
steun van de Nationale Loterij aan maatschappelijke initiatieven weg te 
denken uit het dagelijks leven van de Belgen. 

De Nationale Loterij is zich ook bewust van de waarde van haar eigen 
erfgoed. Het rijke verleden van onze organisatie vormt het fundament 
van een prachtig patrimonium dat sinds 1992 met veel geduld en toe-
wijding werd opgebouwd. In dat jaar werd beslist om naar aanleiding 
van de 60ste verjaardag van de Nationale Loterij in 1994 een publicatie 
samen te stellen over de geschiedenis van loterijen in Europa. Het 
materiaal dat werd verzameld om de uitgave te illustreren, betekende 
het startschot voor de vorming van een unieke collectie rond het thema 
kansspel. 

Aanvankelijk beperkte de zoektocht zich tot de materiële getuigenissen 
van de geschiedenis van het eigen bedrijf: affiches, loterijbiljetten, …  

Collectie Nationale Loterij © L’atelier de l’Imagier 
Julian Key, De eerste Lotto-affiche, 1978

www.nationale-loterij.be  
www.loterijmuseum.be 

Geleidelijk aan verruimde de focus en werd er 
gezocht naar allerlei objecten die het gege-
ven kansspel op eender welke wijze duidden 
(schilderijen, beeldhouwwerken, …). Bijna 
25 jaar later bestaat het patrimonium van de 
Nationale Loterij uit vele duizenden objecten die 
samen 2.500 jaar geschiedenis overbruggen, 
gekenmerkt door een grote typologische en 
geografische diversiteit. 

Dame Fortuna, de verpersoonlijking van de kans 
en het toeval, en een belangrijk thema in de 
collectie, laat mensen soms winnen maar brengt 
ons bovenal samen. De spelen van de Nationale 
Loterij zorgen ervoor dat mensen bij elkaar 
komen, door te spelen, in familiekring, onder col-
lega’s, maar brengt door haar maatschappelijk 
dividend ook een impuls aan de sociale cohesie.

Een selectie prachtige oude affiches 
is te bezichtigen op de infodag in 
Brugge.



Je erfenis goed voor elkaar.
NEEM EEN GOED DOEL OP IN JE TESTAMENT
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BESTELBON GRATIS GIDS
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VOORNAAM:
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Ontvangt graag de gratis juridische gids ‘goed geregeld goed gegeven’.

Als ik een goed doel zou opnemen in mijn testament dan denk ik aan volgende organisatie(s) (aanvinken aub – niet verplicht).
Deze organisaties mogen mij informatie over hun werking bezorgen.

 O  ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN
 O  AMNESTY INTERNATIONAL
 O  ANTIKANKERFONDS
 O  APOPO
 O  ARTSEN ZONDER GRENZEN
 O  ARTSEN ZONDER VAKANTIE
 O  BEDNET
 O  BLAUWE WERELDKETEN
 O  BLINDENZORG-LICHT & LIEFDE
 O  BOND ZONDER NAAM
 O  BRAILLELIGA, STICHTING VOOR DE BLINDEN
 O  BROEDERLIJK DELEN
 O  BRUGGE FOUNDATION
 O  BRUSSELS PHILHARMONIC
 O  CARDIOVASCULAR RESEARCH CENTER AALST
 O  CARITAS INTERNATIONAL
 O  ÇAVARIA
 O  CHARCOT STICHTING
 O  CHILD FOCUS
 O  CKG KAPOENTJE
 O  CLINICLOWNS
 O  DE MUNT
 O  DE ROMA
 O  DE VRIENDEN VAN HET BORDET INSTITUUT
 O  DROOMFONDS DON BOSCO
 O  DYADIS
 O  EEN HART VOOR LIMBURG
 O  EIGEN VERMOGEN VAN HET 

 O  PAIRI DAIZA FOUNDATION
 O  PAX CHRISTI VLAANDEREN 
 O  PELICANO
 O  PINOCCHIO
 O  PLAN
 O  PLANCKENDAEL
 O  SALVATORIAANSE HULPACTIE &

 O  SAMUSOCIAL
 O  SANT’EGIDIO
 O  SIMILES
 O  SOS KINDERDORPEN
 O  SPULLENHULP
 O  STAM – STADSMUSEUM GENT
 O  STICHTING AUSCHWITZ
 O  STICHTING TEGEN KANKER
 O  STICHTING VOOR TOEKOMSTIGE

 O  THINK-PINK
 O  TRIAS
 O  UNIVERSITEIT ANTWERPEN
 O  UNIVERSITEIT GENT
 O  UNIVERSITEIT HASSELT
 O  UZ BRUSSEL
 O  VLAAMS OOGFONDS
 O  VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN
 O  VRIENDEN DER BLINDEN
 O  VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL-VUB
 O  WELZIJNSZORG
 O  WWF
 O  ZOO ANTWERPEN

 O  EPILEPSIE LIGA
 O  EUROPACOLLEGE
 O  FAMILIEHULP
 O  FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK 

 O  FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK
 

 O  G3W
 O  GAIA
 O  HACHIKO
 O  HANDICAP INTERNATIONAL
 O  HART VOOR HANDICAP
 O  HEFBOOM
 O  ITINERA INSTITUTE
 O  JAZZ.BE
 O  KETEN VAN HOOP
 O  KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD
 O  KU LEUVEN
 O  LEGER DES HEILS
 O  LICHT VOOR DE WERELD
 O  MAKE-A-WISH
 O  MEMISA
 O  MS-LIGA VLAANDEREN
 O  MUCO VERENIGING
 O  MUSEA BRUGGE
 O  MUZIEKKAPEL KONINGIN ELISABETH
 O  NATUURPUNT
 O  NETWERK TEGEN ARMOEDE
 O  OXFAM-SOLIDARITEIT
 O  OXFAM-WERELDWINKELS

KONINKLIJK MUSEUM VOOR 
SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN

REUMAONDERZOEK (FWRO)

ONDERZOEK - VLAANDEREN
ONTWIKKELINGSHULP

GENERATIES

DEZE BON IN EEN GEFRANKEERDE OMSLAG OPZENDEN NAAR
TESTAMENT.BE
HUIDEVETTERSSTRAAT 58-62
1000 BRUSSEL
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DINSDAG 
13 SEPTEMBER 
BRUGGE

NALATEN AAN EEN GOED DOEL
INFODAG

PROVINCIAAL HOF, MARKT 3

RESERVEER NU

WWW.TESTAMENT.BE 

Hoe stel ik een testament op? Welke manieren 
zijn er om naast familie en vrienden ook een 
goed doel op te nemen? Wat zijn de voordelen 
van een duolegaat? Reserveer uw plaats voor de 
sessie van 10u of 14u. De toegang is gratis.

testament.be biedt je graag een drink en een hapje 
aan en de Nationale Loterij heeft een leuke ver-
rassing in petto.

OF BEL 0800 93 922


