We sluiten onze ogen
niet voor mensen in nood
Maak een blijvend verschil door een deel van uw nalatenschap te schenken
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De waarden die we
doorgeven aan de
volgende generatie
zijn onze belangrijkste
nalatenschap
Wat wordt uw erfenis?
Wilt u meer achterlaten dan alleen uw bezittingen?
Schenk ons dan een deel van uw erfenis, red de
levens van anderen en maak een blijvend verschil
voor onze wereld.
Elke gift is belangrijk, hoe klein ook.

2

3

Als er levens op het spel staan, moeten we samen
direct in actie komen. De wetenschap dat we
dagelijks levens redden, geeft veel voldoening.
Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor
de mensen die met hun bijdrage een blijvend
verschil maken. Doet u mee? Alleen samen
kunnen we in tijden van crisis levensreddende
hulp en hoop bieden aan de mensen die dit het
hardst nodig hebben — nu en in de toekomst.
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Bekijk de video op
nl.medair.org/nalatenschappen
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Onze medewerkers zetten zich ter plaatse met
hart en ziel in om de best mogelijke hulp te
verlenen aan de meest kwetsbare en vergeten
mensen. Onze noodhulp is niet alleen van
vitaal belang om levens te redden, maar ook
om gezinnen daarna weer een menswaardig
bestaan te bieden.
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Het aantal noodsituaties neemt snel toe.
Er voltrekken zich steeds meer rampen en
crisissen, en er worden meer mensen dan
ooit door getroffen. Vooral gezinnen zijn in
noodsituaties enorm kwetsbaar. Daarom komen
we snel in actie om de levens van deze gezinnen
te redden. Dat doen we door het bieden van
acute gezondheidszorg, onderdak en
schoon drinkwater.
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S

inds 1989 helpt Medair
slachtoffers van
gewapende conflicten
en natuurrampen op de
meest afgelegen locaties. Want wij
geloven dat elk leven telt, waar dan
ook en wat er ook voor nodig is.
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Elke seconde telt als er
levens op het spel staan
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Red levens nu en
in de verre toekomst

W

e komen snel in
actie bij noodsituaties, maar we
doen nog veel meer.
Zo helpen we gezinnen met de
hulpmiddelen en vaardigheden
die ze nodig hebben om weer op te
bloeien. Op die manier helpen we
hen ook op de lange termijn, iets
wat u natuurlijk ook wilt. U maakt
dit mogelijk door een deel van uw
erfenis te schenken.
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We zijn afhankelijk van de financiële
ondersteuning van trouwe donateurs. Door ons
vandaag in uw testament op te nemen, biedt
u tot in de verre toekomst hoop aan gezinnen
die worden getroffen door een crisis of ramp. Zo
leven uw waarden en betrokkenheid bij kwesties
die u belangrijk vindt voort, en weet u dat uw
vrijgevigheid overal ter wereld zijn impact heeft.
Dankzij u merken mensen in nood elke dag
opnieuw dat ze niet zijn vergeten.
Door ons een deel van uw erfenis na te laten,
maakt u deel uit van de Medair-familie. Onze
relatiemedewerkers helpen u graag persoonlijk,
uiteraard met de grootst mogelijke discretie. Uw
prioriteiten en passies zijn erg belangrijk voor ons.
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Hulpacties van Medair
door de jaren heen
Sinds de oprichting van Medair hebben we hulp geboden
tijdens de meest vreselijke noodsituaties.

1989 — 2009
Hulpacties tijdens de
burgeroorlog in Oeganda

1989

Medair wordt officieel
geregistreerd als een ngo
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1994

Medair is actief in 4 landen

1996 — heden

1997 — 2009

Hulpacties tijdens de
aanhoudende crisissen
in Afghanistan

Hulpacties tijdens
de burgeroorlog in
DR Congo

1991 — 1992

1994

Hulpacties tijdens de nasleep
van de oorlogen in Irak, Liberia
en Zuid-Soedan

Genocide in Rwanda

2010 — 2015

2013

Hulpacties na de aardbeving
in Haïti

Medair sluit zich aan bij
Integral Alliance

Hulpacties na de
Hulpacties tijdens de Balkanoorlog overstromingen in
in Kosovo en Albanië
Mozambique

1998

Medair opent
kantoor in Nederland

2014

2011 — heden

2013

Hulpacties tijdens de
aanhoudende crisis
in Zuid-Soedan

Hulpacties tijdens de
vluchtelingencrisis in
het Midden-Oosten

Hulpacties na de tyfoon
Haiyan in de Filipijnen

1999

Hulp aan ontheemden
in Syrië

2015

Medair is
actief in 13 landen

2005

Medair is actief in 9 landen

2004 — 2005

Medair biedt hulpacties
in 5 landen

2015 — heden

Toegang tot
1,5 miljoen mensen

2010 — heden

1998 — 2000

2001

Hulpacties na de tsunami
in Sri Lanka

2016

Toegang tot ruim 1,8 miljoen
mensen. Medair is actief in
14 landen

2016 — heden
Hulpacties tijdens de nasleep
van de aardbevingen in Nepal

2017

Toegang tot ruim
2,1 miljoen mensen
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Hoe schenkt u een deel
van uw erfenis?

We helpen u graag

O

D

Stap 1: Erfgenaam of legataris?
Als erfgenaam heeft Medair alleen of samen met
andere erfgenamen recht op de gehele nalatenschap. Dit deel, meestal een percentage, wordt
ook wel de erfstelling genoemd. Medair en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en
schulden van de nalatenschap.
Een legataris ontvangt een legaat. Een legaat kan
een vaststaand geldbedrag zijn, maar ook een
bepaald goed zoals een huis of een schilderij.
Stap 2: Uw wensen vastleggen
In alle gevallen is het nodig dat u naar de notaris
gaat om uw wensen in een testament te laten
vastleggen. De notaris informeert u over de
mogelijkheden en kosten. Als u geen testament
laat opmaken, dan bepaalt de wet wat er met
uw nalatenschap gebeurt. Zonder testament
komt uw familie als eerste in aanmerking voor
uw nalatenschap. Heeft u geen bloedverwanten
(meer), dan gaan al uw bezittingen naar de staat.
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Stap 3: Ontwerptekst
Na het inventariseren van uw wensen stelt de
notaris een ontwerptekst op. Dit ontwerp van
uw testament ontvangt u samen met een toelichting per post of email. Neem deze goed door.
Stap 4: Ondertekenen
Maak een (vervolg)afspraak met de notaris om
de tekst samen door te nemen. U kunt altijd wijzigingen aanbrengen. Wanneer alles naar wens
is, ondertekent u het testament. Uw testament
kan in de toekomst op ieder moment door u bij
de notaris worden gewijzigd. Als u het testament
heeft ondertekend, krijgt u een kopie thuisgestuurd. De notaris bewaart het origineel van uw
testament en registreert deze bij het Centraal
Testamentregister in Den Haag. Zo is het testament altijd vindbaar na uw overlijden.
Stap 5: Informeer het goede doel
Wanneer u heeft besloten Medair op te nemen in
uw testament horen we dat graag. Een testament
opmaken is niet vanzelfsprekend en uiteraard
gaan we daar zorgvuldig en respectvol mee om.

oor een deel van uw
erfenis aan Medair te
schenken, belooft u ook
de volgende generaties
dat u nooit uw ogen zult sluiten
voor mensen in nood. U belooft
dat u hen bijstaat als ze het
zwaar hebben en bijdraagt
aan oplossingen die hun
lijden verzachten.

In ruil daarvoor doen we de volgende
beloften aan u:
• We besteden uw geld volgens uw persoonlijke
wensen, prioriteiten en passies
• U wordt persoonlijk begeleid door een van
onze relatiemedewerkers
• We gaan 100% vertrouwelijk om met uw
erfplanning
• We zijn volledig transparant en verantwoorden
de besteding van uw gift
Onze medewerkers beantwoorden graag uw
vragen en zullen u op alle mogelijke manieren
ondersteunen als u overweegt om een deel van
uw erfenis te schenken. Neem gerust contact
met ons op voor meer informatie.
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verweegt u Medair te
laten delen in uw nalatenschap? Leg dan uw wensen vast in een testament.
De eerste stap daarvoor is bepalen of
u Medair als (mede-) erfgenaam of als
(mede-)legataris benoemt.

U kunt Medair onder de volgende naam in
uw testament opnemen:
Stichting Medair Nederland, statutair gevestigd te Hardwareweg 2K, 2821 BM Amersfoort,
ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder
nummer 350 296 98.
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Verschillende manieren
om te schenken

D

e meest bekende vorm is
een geldbedrag, maar er
zijn ook andere vormen
waar u misschien nog
niet aan heeft gedacht. Als u voor
een geldbedrag kiest, kunt u
Medair als erfgenaam opnemen
in uw testament.

Wat kan ik nalaten?
De meest bekende vorm is een geldbedrag, maar
er zijn ook andere vormen waar u misschien
nog niet aan heeft gedacht. Als u voor een
geldbedrag kiest, kunt u Medair als erfgenaam
opnemen in uw testament.

Goederen nalaten
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Naast een geldbedrag, kunt u met een legaat
goederen nalaten aan Medair. Dit kan variëren
van een huis, een effectenportefeuille of een
waardevol schilderij. U kunt natuurlijk ook
aan kleinere dingen denken, zoals een
bijzondere verzameling, een mooi sieraad
of een antieke vaas.
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Contact
informatie

Partnerschappen
MEMBER

Erkenningen:

Janneke de Kruijf
Directeur
janneke.dekruijf@medair.org
(033) 737 04 40
Medair
Hardwareweg 2K
3821 BM Amersfoort
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IBAN NL02 ABNA 0514 4086 93
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Medair staat bij de belastingdienst geregistreerd
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat giften aan Medair fiscaal aftrekbaar
zijn. Het betekent ook dat Medair geen erfbelasting
of schenkbelasting hoeft te betalen.

We sluiten onze ogen
niet voor mensen in nood

nl.medair.org/nalatenschappen

