NALATEN
W
U
P
O
T
F
I
G
E
O
T
ALS
U
N
N
A
V
N
E
L
A
IDE

EDUKANS.NL/NALATEN

IEDEREEN MAAKT ZICH

LEVEN WEL EENS
ERGENS STERK VOOR.
DOOR VOOR EEN ANDER
KLAAR TE STAAN, IETS TE
GEVEN OF TE DONEREN.
IN HET

MAAR WAT ALS U ER ZELF
NIET MEER BENT?
MET EEN

TOEGIFT KUNT U

NOG ÉÉN KEER OPKOMEN VOOR GOED

ONDERWIJS VOOR IEDER KIND.
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NALATEN ALS TOEGIFT OP
UW IDEALEN VAN NU
Wat je op school leert, is voor altijd. Een kind dat leert, is een kind met
kansen. Leren lezen, schrijven en rekenen. Leren vriendschappen aangaan,
relaties ontwikkelen, zuinig zijn op je lichaam. Ook u heeft waarschijnlijk
veel te danken aan onderwijs. Omdat u zelf opgeleid bent, omdat u
werkzaam bent/was in het onderwijs of gewoon omdat u het belang van
onderwijs onderkent.
Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Met uw
nalatenschap of legaat zorgt u samen met ons voor goed onderwijs in
ontwikkelingslanden. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren
niet naar school of ze stoppen voortijdig.
Door Edukans op te nemen in uw testament geeft u kinderen de kans
van hun leven.

Martine van Os:

“VAAK LATEN MENSEN ALLE
S
NA AAN HUN KINDEREN EN
NAASTE FAMILIE. MAAR
JE
KUNT MEER MET JE GELD
DOEN.”
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WAT DOET EDUKANS?
BASISONDERWIJS VAN GOEDE KWALITEIT
Overvolle klaslokalen en slecht opgeleide docenten zorgen
voor onderwijs van lage kwaliteit. Veel kinderen maken om
die reden hun school nooit af. Edukans zorgt met een integrale aanpak onder andere voor een veilige leeromgeving,
goed opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal
succesfactoren om een kind te laten slagen op school!

BANEN VOOR JONGEREN
In veel ontwikkelingslanden bestaan
bijna geen vervolgopleidingen of sluiten
opleidingen niet goed aan op het aanbod
van banen. Edukans werkt daarom aan
opleidingen voor beroepen waar ook echt
vraag naar is. En we geven trainingen in
ondernemerschap zodat jongeren leren hoe ze zelfstandig een inkomen
kunnen verdienen.

ONDERWIJS IN NOODSITUATIES
Wereldwijd gaan miljoenen kinderen niet naar school, vaak door
conflictsituaties en natuurrampen. Juist voor die kinderen is het heel
belangrijk om snel hun onderwijs weer op te
pakken. School geeft structuur en houvast, helpt bij
het verwerken van trauma’s en is een belangrijke
schakel om het land weer op te bouwen. Daarom
A
zet Edukans zich in voor onderwijs in noodsituaties.
B C
Dit doen we onder andere in vluchtelingenkampen
en bij natuurgeweld zoals aardbevingen.
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GELIJKE KANSEN VOOR JONGENS EN MEISJES
Wat wil ik wel en wat wil ik niet, en hoe geef
ik dat aan? Weerbaarheid is voor Edukans een
belangrijk onderwerp. Op school organiseren we
daarom gesprekken over kinderarbeid, seksualiteit,
kindhuwelijken en de gevolgen van vroege
zwangerschappen. Zo leren meisjes hoe ze voor
zichzelf op kunnen komen en worden jongeren
begeleid om verantwoorde keuzes te maken.
Fam. Obbink:

“ONZE VIER DOCHTERS HEBBEN ALLEMAAL EEN GOEDE OPLEIDING GENOTEN.
DAT WILLEN WE OOK ANDERE KINDEREN BIEDEN, WANT DAT IS VAN
GROTE INVLOED OP DE VOLGENDE GENERATIE.”

DIT HEBBEN WE IN DE AFGELOPEN DRIE JAAR BEREIKT:

918.500
kinderen
beter
onderwijs

23.797
docenten
getraind

69.797
jongeren
opgeleid
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ZO REGELT U UW TESTAMENT
De Nederlandse wet regelt uw nalatenschap volgens vaste regels als u
geen testament heeft. Erfgenamen zijn allereerst uw partner en eventuele
(klein)kinderen. Als u die niet heeft, zijn uw ouders en broers of zussen de
volgende rechthebbenden. Daarna volgen grootouders, neven en nichten
en verder verwijderde familieleden.
WANNEER EEN TESTAMENT?
Als u andere wensen heeft ten aanzien van uw erfgenamen is het raadzaam
een testament op te laten stellen bij de notaris. Ook kunt u beslissen om (een
deel van) uw vermogen na te laten aan een goed doel, bijvoorbeeld Edukans.

Frank Beuger:

LEERLINGEN EEN
“ALS DECAAN HELP IK
DING TE KIEZEN. DE
GOEDE VERVOLGOPLEI
STAMENT TE GAAN
KEUZE OM IN MIJN TE
N KANSARME KINDEREN
VOOR ONDERWIJS AA
SNEL GEMAAKT.
VER WEG WAS DAAROM
HET GEVOEL DAT HET
BIJ EDUKANS HEB IK
LD EERLIJK EN GOED
KLOPT. EN DAT HET GE
GEVOEL DAT JE STRAKS
WORDT BESTEED. HET
FT EN IETS GOEDS
EEN BEETJE VOORTLEE
REEKT ME AAN.”
KUNT BETEKENEN, SP
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ERFGENAAM OF LEGATARIS
Als u iemand benoemt tot erfgenaam, heeft die persoon (of instelling) recht op
een bepaald percentage van de nalatenschap. U kunt ook iemand benoemen
tot legataris. Deze persoon (of instelling) ontvang dan een vast bedrag.
EEN GOED DOEL OPNEMEN
Als u een goed doel wilt steunen met uw nalatenschap is een testament
noodzakelijk. Denkt u dan van te voren na of u het goede doel een legaat
nalaat of een deel van de erfenis. Heeft u al een testament? Dan kunt u
hier eenvoudig een legaat aan toevoegen.
ERFBELASTING
Ontvangers van een erfenis betalen een percentage belasting over de
schenking. Goede doelen met een ANBI-verklaring, zoals Edukans, betalen
geen erfbelasting. Dit betekent dat het hele bedrag dat u nalaat ten goede
komt aan het verbeteren van de kansen van kinderen door onderwijs.
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NAAR DE NOTARIS
Voordat u in gesprek gaat met een notaris over uw nalatenschap is het
handig als u alvast nadenkt over een aantal zaken:
• Wie krijgt welk deel van uw nalatenschap? Behalve familie kunt u
hierbij nadenken over aangetrouwde familie, vrienden, buren maar
ook goede doelen of de lokale voetbalclub. Ook kunt u specifieke
personen uitsluiten. De notaris heeft namen, adressen, geboortedata
en geboorteplaatsen nodig.
• Kent u iemand die u aan zou willen wijzen als executeur? U kunt denken
aan familie, maar ook aan vrienden of aan een zakelijk contact (zoals
de notaris). Behalve voor de afhandeling van het testament, kunt u een
executeur ook vragen uw uitvaart te regelen.
• Wilt u legaten toezeggen. Welke bedragen/goederen overweegt u
aan wie? U kunt hierbij denken aan specifieke personen, maar ook aan
organisaties en instellingen.
• De notaris kan inzicht vragen in uw financiële positie. Heeft u
een eigen huis? Heeft u bank- of spaartegoeden, bijzondere
bezittingen, kapitaalverzekeringen, een uitvaartverzekering of zijn er
geldvorderingen op een andere partij? De notaris kijkt naar de meest
recente belastingaangifte.
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EDUKANS OP ANDERE MANIEREN STEUNEN?
Naast een nalatenschap kunt u Edukans ook op andere manieren steunen,
bijvoorbeeld door periodiek te schenken aan een specifiek project.
Kijk op edukans.nl/ik-wil-helpen voor meer mogelijkheden om kinderen
een warm hart toe te dragen.

EDUKANS IN HET KORT
• Wij komen voort uit de Unie
voor Christelijk Onderwijs,
die in 1879 werd opgericht.
• U kent ons misschien van de
Unie collecte.
• Wij steunen onderwijsprojecten in onder andere
Malawi, Ghana, Ethiopië,
India, Bolivia, Peru en
Suriname.
• We hebben een CBF
keurmerk, wat betekent
dat een onafhankelijke
organisatie bekijkt of
wij uw geld op de juiste
manier besteden.
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Gerry de Bruin (re

ANTWOORDKAART

latiemanager Eduk

ans):

“ONDERWIJS IS VOOR
VEEL MENSEN EEN BE
PALENDE FACTOR
IN HUN LEVEN EN LO
OPBAAN. JUIST BIJ HE
T OUDER WORDEN BE
SEFFEN
MENSEN DAT EN ZOEK
EN NAAR EEN MANIER
OM DE WAARDE VAN
ONDERWIJS OOK NA
HUN LEVEN TE ‘EREN’.
DAT RESULTEERT
SOMS IN EEN NALATE
NSCHAP AAN EDUKANS.
PERSOONLIJK VIND
IK HET FIJN OM DE PE
RSOON EN HET LEVENS
VERHAAL ACHTER
EEN NALATENSCHAP TE
KENNEN. BENT U VAN
PLAN AAN ONS
NA TE LATEN OF HEEF
T U DAT AL VASTGELE
GD?
LAAT HET ME WETEN
, IK KOM HEEL GRAAG
MET U IN CONTACT.”

O Ik wil meer informatie over het werk van Edukans.
O Ik wil graag dat Edukans contact met mij opneemt voor een persoonlijk
gesprek.
Dhr/Mevr. ......................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................
Postcode: ......................................................................................................................
Woonplaats: ...................................................................................................................
Telefoonnummer: ..........................................................................................................
Emailadres ......................................................................................................................
We gebruiken deze gegevens alleen om u te informeren over ons werk. Wij delen uw gegevens nooit met derden.

ZELF CONTACT OPNEMEN?
Heeft u vragen over het opnemen van Edukans in uw testament of wilt u
een vrijblijvend gesprek om samen met ons van gedachten te wisselen?
Gerry de Bruin neemt graag de tijd om uw wensen te bespreken. Zij vindt
het belangrijk dat u zich prettig voelt bij de gemaakte keuzes en denkt
graag met u mee.
Gerry de Bruin, relatiemanager Edukans
G.de.Bruin@edukans.nl
033-4606010

Bezoek www.testamenttest.nl voor een persoonlijk
en geheel vrijblijvend advies over uw testament.
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