Uw nalatenschap
voor de toekomst
van kinderen

Meer dan 50 jaar
werken aan een
betere wereld
Velen van u steunen Terre des Hommes
al decennia lang, sommigen zelfs sinds
het prille begin.

"Armoede is de belangrijkste
oorzaak van kinderuitbuiting
en daarom bieden we de
ouders via spaar- en krediet
groepen de mogelijkheid hun
inkomen te vergroten"

T

erre des Hommes werd in 1966
opgericht door Edmund Kaizer, die
geïnspireerd was door het autobiografische boek van piloot en schrijver
Antoine de Saint-Exupéry. In ‘Terre des
Hommes’ schrijft hij over de verantwoordelijkheid van iedereen bij het opbouwen
van een betere wereld, de noodzaak om
met elkaar samen te werken en de
mogelijkheid van elk kind om grote
talenten te ontwikkelen indien beschermd, verzorgd en geliefd.
De ideeën en waarden van toen zijn
onverminderd belangrijk voor ons werk.

"Kinderen die slachtoffer zijn van uitbuiting,
hebben bescherming nodig. Wij zorgen voor
acute opvang, medische - en mentale zorg"

T

erre des Hommes heeft meer dan
50 jaar ervaring in Oost-Afrika en
Azië, waar we een groot netwerk
hebben opgebouwd en samenwerken
met meer dan honderd lokale maatschappelijke organisaties. Ons werk in
Oost-Afrika begon in 1968 met projecten
in Kenia en Oeganda. Geleidelijk aan
werd het programma uitgebreid naar
Ethiopië (1978) en Tanzania (1994). In
1984 werd een regiokantoor voor
Oost-Afrika in Nairobi geopend. Vanuit dit
kantoor wordt nog steeds samengewerkt
met verschillende andere landen.
In de jaren '70 zijn de eerste hulpprojecten opgezet voor vluchtelingen uit
Bangladesh en is de basis gelegd voor
een langdurige samenwerking met
partners in Azië. In 1986 werd het
regiokantoor Zuidoost-Azië opgericht in
Indonesië en in 1989 volgde het regiokantoor voor Zuid-Azië in Sri Lanka.

In 2015 zijn de twee regiokantoren bij
elkaar gevoegd in Phnom Penh,
Cambodja. In de afgelopen 45 jaar
hebben we samengewerkt met bijna
700 non-gouvernementele organisaties
(NGO’s) in Bangladesh, Cambodja,
Indonesië, India, Laos, Myanmar, Nepal,
de Filippijnen, Sri Lanka en Thailand om
kinderuitbuiting te stoppen.
In Europa ondersteunt Terre des Hommes Nederland projecten in Nederland,
Italië en Oekraïne en werken wij samen
met Centrum tegen Kinderhandel en
Mensenhandel op het gebied van
kinderhandel en seksuele uitbuiting van
kinderen.

"Terre des Hommes
investeert in onderwijs en voorlichting
aan zowel kinderen
als hun familie"

Opkomen voor
kinderrechten:
juist nu

K

inderuitbuiting gaat om ernstige
schendingen van kinderrechten,
met soms vergaande gevolgen. Het
gaat om de ergste vormen van:
n
n
n
n

Kinderarbeid
Kinderhandel en migratie
Seksuele uitbuiting van kinderen
(zoals kinderprostitutie)
Kindermisbruik

Door de jaren heen is de steun van Terre
des Hommes aangepast aan de behoefte van kinderen en hun families in de
verschillende landen. De sterke toename
van toegang tot internet -ook in de meer
afgelegen gebieden- heeft vooral het
afgelopen decennium geleid tot nieuwe
situaties en de behoefte aan specifieke
hulp. Armoede en uitbuiting gaan hand in
hand en vergt interventies op verschillende gebieden, gebaseerd op de vier pijlers
van het Verenigde Naties Kinderrechten-

verdrag: voorkomen, beschermen,
voorlichten en veroordelen (Prevention,
Protection, Promotion en Prosecution).
Terre des Hommes steunt niet alleen de
kinderen die slachtoffer zijn van uitbuiting, maar we richten ons ook op de
omgeving en pakken de problemen bij de
wortels aan. Onze aanpak delen we met
partners, zowel (lokale) organisaties als
gemeenschappen, om aandacht te
vragen voor de rechten van kinderen en
het op de politieke kaart te zetten.

"We ondersteunen lokale
politie en justitie zodat zij op
een juiste wijze met slachtoffers
en daders van kinderuitbuiting
omgaan"

T

erre des Hommes
voorkomt dat kinderen
worden uitgebuit, haalt
kinderen uit situaties van
uitbuiting en zorgt ervoor dat
kinderen zich in een veilige
omgeving kunnen ontwikkelen.
Een wereld waarin alle
kinderen een menswaardig
bestaan hebben en kunnen
opgroeien tot zelfstandige
volwassenen. Een wereld
waarin kinderen niet meer
worden uitgebuit. Dat is onze
missie en daar gaan we voor!

“Er is geen derde wereld.
Er is één wereld en daar
zijn we allemaal
verantwoordelijk voor.”
Antoine de Saint-Exupéry

Ik wil van de gelegenheid
gebruik maken u te bedanken
voor uw jarenlange betrokkenheid bij Terre des Hommes!

Karin Vlug
Relatiebeheerder Bijzondere Giften
en Nalatenschappen

Schenken en
nalaten aan
Terre des Hommes

Uw gift vastgelegd
in een testament
In een testament kunt u zelf bepalen
hoe uw nalatenschap wordt verdeeld.
Er zijn verschillende mogelijkheden om
Terre des Hommes als legaat in uw
testament op te nemen.

D

at kan een geldbedrag zijn of bepaalde goederen. Het geldbedrag kan in
de vorm van een vast bedrag of in een
percentage van uw nalatenschap. Ook is het
mogelijk om Terre des Hommes naast uw
kinderen, familieleden, vrienden en andere
goede doelen tot erfgenaam te benoemen.
Over een verkrijging uit een nalatenschap is
in principe erfbelasting verschuldigd. De
erfbelasting loopt op van 10% (partner en
kinderen) tot 40% (overige familieleden en
vrienden). Aangezien Terre des Hommes
geregistreerd staat als goed doel met een
ANBI-status, zijn wij géén erfbelasting
verschuldigd en komt het gehele bedrag dat
wij uit een nalatenschap verkrijgen, ten
goede aan de projecten van Terre des
Hommes.
Indien u informatie wenst over het opnemen
van Terre des Hommes in uw testament of
over de afwikkeling van een nalatenschap
waarin Terre des Hommes is opgenomen,
neemt u dan contact met ons op.
Email: k.vlug@tdh.nl
of telefonisch: 06-46296234

ALGEMENE INFORMATIE
Stichting Terre des Hommes Nederland
Zoutmanstraat 42-44, 2518 GS Den Haag
+31 (0)70-310 5000 info@tdh.nl
Voor giften: IBAN NL10 INGB 0000252525

"Door Terre des Hommes op
te nemen in uw testament
draagt u na uw overlijden bij
aan een betere toekomst voor
de kinderen."

Extra informatie
Wij kunnen ons voorstellen
dat u vragen heeft over het
opstellen van een testament
en alles wat daarbij komt
kijken. In deze brochure
kunnen wij alleen de meest
gestelde vragen beantwoorden. Mocht u meer willen
weten of advies nodig
hebben, neem dan gerust
contact met ons op.
HOE KAN IK EEN TESTAMENT
OPSTELLEN?

Nalaten aan één of meerdere goede doelen kan alleen
vastgelegd worden via een
testament dat door een
notaris is opgemaakt. Een
codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet
rechtsgeldig. De notaris
adviseert over de mogelijkheden en legt de uiterste wil
vast in een notariële akte,
het testament. Een testament heeft pas rechtskracht
als de erflater en de notaris
het testament hebben
ondertekend.
KAN IK MIJN TESTAMENT
LATER NOG WIJZIGEN?

Het wijzigen van een
testament is op elk moment
mogelijk door het maken
van een nieuw testament.
Elke wijziging of herroeping
van een bestaand testament
moet altijd door een notaris
geregeld worden. Het
verscheuren van een
afschrift van een bestaand
testament heeft geen
rechtskracht, het testament
blijft gewoon geldig.
WAT IS EEN EXECUTEUR?

De executeur is iemand die
in het testament wordt
aangewezen om een
bepaald aantal taken uit te
voeren na uw overlijden. Van

het opzeggen van uw
abonnementen tot het
regelen van uw uitvaart of
het maken van een lijst van
uw inboedel. U kunt voor
deze functie diverse
personen aanwijzen. Omdat
de nalatenschap zo’n
persoonlijke aangelegenheid
is, kiezen veel mensen voor
iemand die dichtbij hen
staat, zoals een partner, kind
of goede vriend(in).
MOET DE EXECUTEUR EEN
ERFGENAAM ZIJN?

Bij het opstellen van een
testament kiezen veel
mensen ervoor om iemand
die dichtbij hen staat te
benoemen tot executeur.
Dat hoeft echter niet. De
executeur testamentair mag
ook iemand zijn die geen
erfgenaam is. U kunt
bijvoorbeeld ook een
externe persoon of rechtspersoon -een instelling zoals
een stichting of besloten
vennootschapin uw testament aanwijzen
voor het vervullen van deze
functie. Zo kunt u bijvoorbeeld een advocaat als
executeur aanwijzen of de
notaris die uw testament
opmaakt verantwoordelijk
maken voor de afwikkeling
van uw nalatenschap.
De executeur voert het
testament uit en krijgt
daarvoor, als hierover niets
is geregeld, een vergoeding
van 1% van het vermogen
op de dag van het overlijden.

