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Wereldsolidariteit 
in je testament



Armoede de wereld uit… door de handen in mekaar te slaan. Dat is waar onze organisatie al sinds 
1974 voor gaat. Een doel waarin we, samen met u, blijven geloven. 

Want wij geloven in solidariteit! Mensen leggen zich niet zomaar neer bij hun situatie. Ze bundelen hun 
krachten, verenigen zich in sociale bewegingen en nemen hun ontwikkeling zelf in handen. Ze blijven het 
voor elkaar opnemen. Samen bouwen zij aan een betere samenleving, waar het goed leven is voor 
iedereen. Dat is de kracht van mensen samen.

Wereldsolidariteit steunt deze initiatieven, door dik en dun. Uw steun aan Wereldsolidariteit is bestemd 
voor deze moedige mensen. Ze wonen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hun verwezenlijkingen maken 
het verschil: kinderen die naar school kunnen, arbeiders die een ziekte-uitkering krijgen, een 
arbeidsovereenkomst die wordt afgesloten waardoor de arbeiders in een lokale fabriek een leefbaar loon 
krijgen, betaalbare gezondheidszorgen voor iedereen. Dat zijn de dingen die ervoor zorgen dat 
mensen aan armoede ontsnappen. Voor de uitvoering van ons werk zijn we blij op de steun van mensen 
zoals u te mogen rekenen. 

Met deze brochure willen we u, beste wereldburger, aantonen dat het ook zinvol is om onze organisatie 
in uw testament op te nemen. Al wensen wij u vandaag natuurlijk nog een lang en gelukkig leven toe. Toch 
willen we u aanmoedigen om uw wereldburgerschap verder te zetten, ook als u er niet meer bent. Want 
Wereldsolidariteit wil en moet verder. Op weg naar een betere samenleving, waar het goed leven is 
voor iedereen. En dat kan alleen met de steun van wereld-solidaire mensen zoals u.

Oprechte groet,

Beste wereldburger,

Andre Kiekens 
Directeur Wereldsolidariteit

Wereldsolidariteit dankzij jouw steun op nummer:
BE96 7995 5000 0005 - BIC GKCCBEBB of BE41-8900-1404-3510 - BIC VDSPBE91
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Wat gebeurt er met mijn geld als ik er niet meer ben? Het is een vraag waar iedereen wel eens bij stil staat. 
Veel zaken zijn natuurlijk bij wet geregeld. Maar als u inspraak wilt in wie na uw overlijden een deel van 
uw bezittingen zal erven, kiest u er best voor om een testament op te maken. Met een testament zorgt 
u ervoor dat uw wensen gerespecteerd worden zonder dat er discussie mogelijk is. Want alles is klaar en 
duidelijk geregeld. En dat biedt rust en zekerheid. Eens alles op papier staat kan u op beide oren slapen. 
U kan ook iets nalaten aan het goede doel waarmee u zich verbonden voelt. Ook dat kan via 
een testament worden geregeld.

Met Wereldsolidariteit in uw testament maakt u van de wereld uw erfgenaam

Wereldsolidariteit, dat is de kracht van mensen samen. In Latijns-Amerika, Afrika en Azië nemen moedige 
mensen samen hun lot in handen. Ze richten vrouwen- en jongerenorganisaties, mutualiteiten en 
vakbonden op. 

samen zorgen ze ervoor dat kinderen naar school kunnen, werklozen een beroep kunnen leren, arbeiders 
voor een leefbaar loon kunnen werken, in veilige omstandigheden, gezinnen toegang krijgen tot medische 
zorgen, ouderen een pensioen ontvangen. Deze organisaties zijn een kern van hoop voor velen die de 
hoop verloren zijn. Wereldsolidariteit versterkt deze initiatieven. We moedigen ze aan om te groeien. Uw 
financiële steun is hierbij van levensbelang.

Wereldsolidariteit steunt haar partners in het Zuiden met middelen afkomstig uit subsidies en giften. 
Tegenover de overheidsmiddelen moet onze organisatie een percentage aan eigen inkomsten kunnen 
garanderen. Bovendien hebben we een aantal activiteiten die niet gesubsidieerd worden. Inkomsten 
uit giften laten ons ook toe om meer te doen. Want hoe groter het aandeel in eigen middelen, hoe 
groter de subsidies. Wereldburger zijn is een overtuiging. Die u ook na de dood kunt verder zetten. Door 
Wereldsolidariteit in uw testament op te nemen. Uw steun is voor ons niet zomaar geld. Uw steun is 
onze garantie om te kunnen blijven werken aan een betere wereld.

“Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
ik leverde bewijs van mijn bestaan. 
Omdat door het verleggen van die ene steen, 
het water nooit meer dezelfde weg zal gaan.”

(Bram Vermeulen)

Maak van de wereld je erfgenaam
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Een testament opmaken is trouwens helemaal niet 
ingewikkeld. U moet slechts aan een paar voor-
waarden voldoen.
De wet erkent drie vormen van testamenten:
• het authentiek testament,
• het eigenhandig testament,
• het testament in internationale vorm.
Het authentiek of notarieel testament wordt 
door de erflater gedicteerd aan de notaris, in het 
bijzijn van twee getuigen of een tweede notaris.
Het eigenhandig testament wordt door de erf-
later zelf opgemaakt, zonder tussenkomst van een 
tussenpersoon. Het testament in internationale 
vorm moet schriftelijk worden opgemaakt. Dat 
hoeft niet eigenhandig door de erflater te gebeuren. 
De erflater moet het geschrift vervolgens aan de 
notaris aanbieden, die er, in de aanwezigheid van 
twee getuigen, een verklaring van opmaakt.

Wat is een legaat?
Een legaat is dat deel van het testament dat 
bepaalt aan wie u welk deel van uw bezittingen 
wilt nalaten. Dat kunnen familieleden of vrienden 
zijn, maar dat kan ook een goed doel zijn.

Wat is een duo-legaat?
Het duo-legaat vindt z’n oorsprong in artikel 64, 
alinea 2 van het wetboek van successierechten.

Uit dit artikel vloeit voort dat men in een testament 
kan bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, 
vrij van erfbelasting, op voorwaarde dat persoon Y 
de betaling van de erfbelasting van persoon X 
overneemt.

Door het opmaken van een testament met een 
duo-legaat, kan u ervoor zorgen dat een deel van 
uw spaargeld toekomt aan een goed doel waar u 
volledig achterstaat. Tegelijk kunnen uw 
erfgenamen netto meer ontvangen uit uw 
nalatenschap.

Een duo-legaat aan Wereldsolidariteit
Met een duo-legaat aan onze organisatie legt u per 
testament vast dat een deel van uw bezittingen na 
uw overlijden toekomt aan Wereldsolidariteit en 
een ander deel aan uw erfgenamen. Wereld-
solidariteit betaalt dan de erfbelastingen die 
verschuldigd zijn op het deel dat haar werd 

Met een testament bepaalt 
u zelf wat er met uw 
nalatenschap gebeurt
Het opmaken van een testament heeft heel wat voordelen. Zonder testament verloopt 
de successie volgens de regels van de wettelijke erfopvolging. Die bepalen wie erft, en 
ook welk deel van uw vermogen ze krijgen. Mét een testament legt u zelf vast hoe u uw 
bezittingen verdeeld wenst te zien na uw overlijden. Hebt u geen wettelijke erfgenamen 
maar wil u toch iemand iets nalaten, dan is het opstellen van een testament aangewe-
zen, want zonder testament kan dat niet. U kunt uw testament wijzigen tot op het laatste 
moment. Maar als u onverwacht overlijdt, is uw laatste wilsbeschikking duidelijk.

Testamenten, legaten en duo-legaten: 
praktische info
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toegekend, maar ook de erfbelasting verschuldigd 
door de andere begunstigden.

Duo-legaten zijn vooral interessant als er geen 
directe erfgenamen zijn. De verschuldigde 
erfbelasting voor niet-rechtstreekse erfgenamen 
(bvb. neven en nichten, ooms en tantes) en niet-
verwanten (bvb. een vriend of een vriendin) 
bedraagt in het Vlaamse Gewest minstens 25% en 
kan oplopen tot 55%. In Brussel bedraagt de 
erfbelasting voor ooms en tantes, neven en nichten 
tussen de 35% en 70%, voor andere personen 
tussen 40% en 80%.

In Wallonië ligt de verschuldigde erfbelasting voor 
ooms, tantes, neven en nichten tussen de 25% en 
70%. Voor andere personen tussen 30% en 80%. 
Legaten aan Wereldsolidariteit worden door de 
fiscus belast aan een voordeeltarief. In Vlaanderen 
is dat 8,5%, in het Waalse Gewest 7%, in Brussel 
25% of 12,5% voor vzw’s met federale erkenning, 
zoals Wereldsolidariteit. Op die manier gaat een 
groot deel van uw gift naar uw goede doel en 
houden uw begunstigden toch netto meer over.

Testamenten, legaten en duo-legaten: 
praktische info
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Voorwaarden voor een duo-legaat
1.  Een testament.
2.  Een eerste legaat ten voordele van één of 

meerdere personen (in onderstaand voor-
beeld is dat nicht Elize).

3.  Een tweede legaat ten voordele van een or-
ganisatie die gemachtigd is legaten te ont-
vangen en die de erfbelasting op het eerste 
legaat betaalt (in onderstaand voorbeeld 
Wereldsolidariteit).

Wat als je kinderen hebt?
Erfgenamen in de rechte lijn: kinderen, 
echtgenoten of de samenwonende partner betalen 
bij een erfenis minder erfbelasting. Maar als het 
bedrag dat u nalaat meer dan 250.000 euro 
bedraagt loopt ook voor hen de erfbelasting hoog 
op (27% in Vlaanderen). Ook voor erfgenamen in 
rechte lijn kan u de hoge belastingdruk opvangen 
met een duo-legaat. Er is steeds een deel van uw 
vermogen (=50%) waarover u in een testament vrij 
kan beslissen. Voor de nauwkeurige berekening 
doet u best beroep op een notaris.

Enkele cijfervoorbeelden ter verduidelijking
U woont in het Vlaamse Gewest en wilt uw nicht Elize 100.000 euro nalaten.

a. Zonder duo-legaat aan Wereldsolidariteit

Begunstigde Elize Wereldsolidariteit

Bruto 100.000 0

Erfbelasting aan 25%
(voor het gedeelte tussen 0 en 35.000)

8.750

Erfbelasting aan 45%
(voor het gedeelte tussen 35.000 en 75.000)

18.000

Erfbelasting aan 55%
(voor het gedeelte boven 75.000)

13.750

netto 59.500 0

b. Met duo-legaat aan Wereldsolidariteit  
Alle erfbelastingen zijn ten laste van Wereldsolidariteit.

Begunstigde Elize Wereldsolidariteit

Bruto 65.000 35.000

Erfbelasting aan 25% 
(voor het gedeelte tussen 0 en 35.000)

8.750

Erfbelasting aan 45% 
(voor het gedeelte tussen 35.000 en 75.000)

13.500

Erfbelasting aan 8,5% (op het bedrag van 
35.000 nagelaten aan Wereldsolidariteit)

2.975

netto 65.000 9.775

Voordeel + 5.500 + 9.775

Enkele cijfervoorbeelden
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U woont in het Brusselse Gewest en u wilt uw nicht Elize 100.000 euro nalaten.

a. Zonder duo-legaat aan Wereldsolidariteit

Begunstigde Elize Wereldsolidariteit

Bruto 100.000 0

Erfbelasting aan 35%
(voor het gedeelte tussen 0 en 50.000)

17.500

Erfbelasting aan 50% voor Elize
(voor het gedeelte tussen 50.000 en 100.000)

25.000

netto 57.500 0

b. Met duo-legaat aan Wereldsolidariteit  
Alle erfbelastingen zijn ten laste van Wereldsolidariteit.

Begunstigde Elize Wereldsolidariteit

Bruto 65.000 35.000

Erfbelasting aan 35% 
(voor het gedeelte tussen 0 en 50.000)

17.500

Erfbelasting aan 50% (voor het gedeelte tussen 
50.000 en 100.000)

7.500

Erfbelasting aan 12,5% 
(op het bedrag van 35.000 nagelaten aan We-
reldsolidariteit)

4.375

netto 65.000 5.625

Voordeel + 7.500 + 5.625
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U woont in het Waalse Gewest en u wilt uw nicht Elize 100 000 euro nalaten.
a. Zonder duo-legaat aan Wereldsolidariteit

Begunstigde Elize Wereldsolidariteit

Bruto 100.000 0

Erfbelasting aan 25%
(voor het gedeelte tussen 0 en 12.500)

3.125

Erfbelasting aan 30%
(voor het gedeelte tussen 12.500 en 25.000)

3.750

Erfbelasting aan 40%
(voor het gedeelte tussen 25.000 en 75.000)

20.000

Erfbelasting aan 55%
(voor het gedeelte tussen 75.000 en 100.000)

13.750

netto 59.375 0

b. Met duo-legaat aan Wereldsolidariteit  
Alle erfbelastingen zijn ten laste van Wereldsolidariteit.

Begunstigde Elize Wereldsolidariteit

Bruto 65.000 35.000

Erfbelasting aan 25%
(voor het gedeelte tussen 0 en 12.500)

3.125

Erfbelasting aan 30%
(voor het gedeelte tussen 12.500 en 25.000)

3.750

Erfbelasting aan 40%
(voor het gedeelte tussen 25.000 en 75.000)

16.000

Erfbelasting aan 7%
(op het bedrag van 35.000 nagelaten aan We-
reldsolidariteit)

2.450

netto 65.000 9.675

Voordeel + 5.625 + 9.675
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gaat uw steun naartoe?
Waar

Iedere schenking of legaat, hoe klein ook, maakt het verschil.
We geven u graag een paar getuigenissen.

Bangladesh

Eén van onze partnerorganisaties in Bangladesh is GK.
• (“Gonoshasthaya Kendra” of “People’s Health Centre”)
• Gezondheidsorganisatie in Bangladesh
• Verstrekt medische zorgen aan de allerarmsten, besteedt daarbij bijzondere aandacht 

aan vrouwen, kinderen en ouderen
• richtte een 40-tal medische centra op
• stelt een uitgebreid team gezondheidswerkers te werk die medische zorgen verlenen bij 

de mensen thuis, en dat tot in de verste uithoeken
• Ontwikkelde een ziekteverzekering
• Beheert een eigen geneesmiddelenfabriek
• Biedt levensnoodzakelijke hulp bij natuur- en andere rampen
• Bereikt jaarlijks: 212.000 mensen
• Ontvangt jaarlijks: € 70.000 van Wereldsolidariteit

Dr Kadir van GK getuigt:
“Oorspronkelijk wilden we 27.000 kledingarbeidsters helpen in 3 jaar. Deze 
arbeidsters verdienen zo weinig dat ze geen medische zorgen kunnen 
betalen. Zij leven in sloppenwijken rond de fabrieken. Hoe wij hen helpen? 
Met een groot team van gezondheidswerkers bieden we algemene medische 
zorgen. We verschaffen de juiste medicijnen, die we zelf maken in onze fabriek. 
Met de steun van Wereldsolidariteit werkten we een speciale gezondheidsverzekering 
uit. Met een hele kleine bijdrage worden de kosten voor gezondheidszorgen voortaan draaglijk, 
voor het ganse gezin.
Als we erop terugblikken dan hebben we veel meer gerealiseerd dan gepland! In drie jaar konden 

we 52.000 arbeidsters helpen, en 17.120 sloten zich aan bij onze gezondheidsverzekering. 
Ons doel: de algemene gezondheid van de Bengalese 

bevolking verbeteren.”
In de gebieden waar GK actief is, is de kindersterf-
te gehalveerd!
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Warme zorg voor vrouwen, kinderen en ouderen 
De gezondheidswerkers van GK trekken per fiets van dorp naar dorp, tot in de meest afgelegen gebie-
den. Ze geven medisch advies en verdelen betaalbare medicijnen aan wie ze nodig heeft. Vrouwen 
en kinderen krijgen specifieke aandacht. En sinds enige tijd krijgen oudere mensen dat ook. Ook 
zij kunnen rekenen op gezondheidsadvies en krijgen bewegingstherapie om stramme spieren soepel 
te houden. Daarnaast nemen de gezondheidswerkers de tijd voor basisverzorging zoals haren wassen 
en nagels knippen.

Vergrijzing in Bangladesh
Het aantal ouderen in Bangladesh groeit. Met typische ouderdomsziekten of gezondheidspreventie 
voor ouderen heeft het land weinig ervaring. En de samenleving evolueert. Vroeger zorgden kin-
deren voor hun ouder wordende familieleden. Vandaag trekken jonge mensen naar de stad of het 
buitenland op zoek naar werk. Ouderen blijven alleen achter op het platteland. Omdat zij zich moei-
lijk kunnen verplaatsen raken ze geïso-
leerd. GK verzorgt jaarlijks 90.000 
ouderen en werkt aan een nationale 
visie op ouderenzorg, om een ant-
woord te bieden op de aankomende 
vergrijzingsgolf.

GK staat paraat bij rampen
Een voorbeeld. Toen in april 2013 de kle-
dingfabriek Rana Plaza in de hoofdstad 
Dhaka instortte, vielen er 1.138 doden 
en nog veel meer gewonden. GK hulp-
teams boden vlak na de ramp levens-
reddende medische hulp. Tot lang na de 
ramp was GK actief met de verzorging 
en revalidatie van de slachtoffers.
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Indira, 37 jaar, huisarbeidster in Chennai, India, getuigt:
“Vroeger werd ik uitgebuit door mijn werkgever. Ik mocht het huis enkel verlaten om de inkopen 

te doen. Mijn salaris was heel laag, want de bazin zei: we geven je toch al onderdak? 
Ik moest voor de kinderen zorgen, het huis poetsen, de was doen, de inkopen 

doen, het eten klaarmaken. Ik werkte vaak tot ’s avonds laat. De zusters van de 
organisatie nDWM kwamen naar de winkel waar ik inkopen deed. Ze vroegen of 
ik tevreden was, of ik hulp nodig had. Ik was toen bang om iets te vertellen, maar 
ze stelden me gerust. Ze hielpen me mijn papieren in orde te brengen. nu kan 
ik een overheidspremie krijgen als ik ziek word. Ze informeerden 

mij over mijn rechten. 
De zusters maakten mij 

sterker. Ze leerden mij dat 
ik een vrij mens ben. Intussen werk 
ik bij een andere werkgeefster en die 
respecteert mijn werk. Ik heb genoeg vrije 
tijd en verdien een loon waarvan ik genoeg 
geld overhoud om naar mijn kinderen op 
het platteland te sturen. Zonder de nDWM 
was me dat nooit gelukt, want ik dacht dat 
wat me overkwam normaal was. De NDWM 
heeft mij een toekomst gegeven. Ik heb 
me onlangs ook aangesloten bij hun vak-
bond voor huispersoneel.”

In India steunt Wereldsolidari-
teit de organisatie nDWM.
• nDWM (national Domestic Workers Movement)
• Organisatie opgericht door de Belgische zuster 

Jeanne Devos
• Telt 2 miljoen leden
• Vecht voor de rechten van huisarbeidsters in India
• Geeft hen juridisch advies en sociale vorming
• Geeft hen vorming rond gezondheid, hygiëne en 

alfabetisering
• Verdedigt hun belangen, streeft naar 

minimumlonen en menswaardige 
werkomstandigheden

• Richtte een vakbond op voor huisarbeidsters
• Ontvangen jaarlijks € 53.000  

van Wereldsolidariteit

12 India
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Hessikoma Kaman van de organisatie sADD in Togo
“Hier in de vrijhandelszone van Lomé was de nationale 
arbeidswetgeving niet van tel. Ieder misbruik van 
arbeidsrechten werd gewoon getolereerd. Vakbonden waren 
verboden. Je aansluiten was levensgevaarlijk. Erover praten 
was een taboe. In deze industriezone golden geen rechten, 
enkel plichten. Maar de situatie is veranderd. Zonder de 
steun van Wereldsolidariteit aan SADD zou dat niet mo-
gelijk geweest zijn. Dankzij onderhandelingen tussen sADD 
en de Togolese overheid werd een nieuwe overeenkomst van 
kracht voor de vrijhandelszone. nu moeten alle bedrijven 
in de zone zich houden aan de nationale 
arbeidswetgeving. Er zijn vandaag drie 
vakbonden actief in de vrijhandelszone. Er 
moet natuurlijk nog heel veel gebeuren, 
de arbeidsomstandigheden zijn nog altijd 
slecht. Maar de vakbonden kunnen nu 
rond de tafel zitten met de werkgevers, en 
dat is een enorme stap vooruit. Er is nieu-
we hoop voor ons, Togolese arbeiders in 
Lomé.”
Een vrijhandelszone is een grote industriezone waar 
goedkope belastingtarieven gelden, bedoeld om op 
export gerichte bedrijven aan te trekken.

In Togo steunt Wereldsolidariteit de 
partnerorganisatie sADD.
• sADD (solidarité et Action pour 

le Développement Durable)
• Organisatie die het opneemt 

voor de rechten van werknemers 
in Togo

• steunt onder andere 
onderwijzers, fabrieksarbeiders 
en ambachtslieden

• Richtte een mutualiteit op
• Met de steun van sADD 

worden collectieve arbeids -
overeenkomsten afgesloten 
die de werkomstandigheden 
verbeteren

• sADD bereikt jaarlijks meer dan 
200.000 mensen

• Ontvangen jaarlijks € 53.000  
van Wereldsolidariteit

Togo
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Mariama sow uit Guinée sloot zich aan bij de mutualiteit van Koba.  
Haar verhaal:
“De animatoren van Dynam overtuigden me drie jaar geleden om me aan te sluiten 
bij de mutualiteit van Koba. Ze kwamen naar ons dorp. Dat leek wel een feest. Via 
straattheater leerde ik wat een mutualiteit precies is. Telkens toen vroeger één van 
mijn kinderen ziek werd, moest ik het kleine bedrag dat ik gespaard had onmiddellijk 
weer besteden. Ik moest zelfs geld bij lenen. sinds mijn aansluiting is het geld dat ik 
voorheen besteedde aan medische zorgen sterk gedaald. Enkele maanden terug werd mijn 
dochter erg ziek. De dokter zei me dat ik naar het ziekenhuis in de stad moest. Ik had veel schrik, 
want hospitalen zijn me niet vertrouwd. Maar andere leden van de mutualiteit hebben me overtuigd. De 
dokters in het hospitaal hebben mijn dochter geholpen, en de ziekenhuisopname was betaalbaar, dankzij 
de mutualiteit. De mutualiteit van Koba heeft mijn dochter het leven gered. Ik ga andere moe-
ders zeker aanmoedigen om zich ook aan te sluiten.”

In Guinée steunt Wereldsolidariteit de partnerorganisatie Dynam.
• Dynam (Dynamic Mutualiste)
• Organisatie die 9 mutualiteiten promoot bij de lokale bevolking van Guinée
• Werkt aan een hervorming van de gezondheidszorg in Guinée, in dialoog met de overheid
• Wil zo veel mogelijk mensen toegang tot gezondheidszorg verschaffen
• bereikt jaarlijks 150.000 mensen
• Ontvangen jaarlijks € 78.000 van Wereldsolidariteit

Guinée
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In Guatemala steunt Wereldsolidariteit onder meer de partnerorganisatie MTC
• MTC (Movimiento de Trabajadores y Campesinos)
• Organisatie die vooral arbeiders en boeren wil bewustmaken van hun rechten in 

Guatemala
• Biedt werklozen technische vormingen aan zodat ze een nieuwe job kunnen uitoefenen
• Biedt sociale vormingen aan rond arbeidsrechten
• Voert politieke acties rond milieubehoud (tegen mijnontginningen door grote 

multinationals)
• Biedt juridische ondersteuning aan ontslagen arbeiders uit de koffieplantages
• Bereikt jaarlijks 35.000 mensen
• Ontvangt € 46.000 euro steun van Wereldsolidariteit

Denilson Marculino uit Guatemala volgde een opleiding bij 
de organisatie MTC, en dat veranderde zijn leven.
“Leven in een buitenwijk van Guatemala City is moeilijk: het is 
er onveilig, er is veel druggebruik en alcoholisme. Ik kom uit 
een arme familie. Ik werkte vroeger in de fabriek, tot 15 
uren aan één stuk per dag. Ik had geen contract en geen 
enkele vorm van sociale zekerheid. Een medewerker 
van de organisatie MTC leerde me dat je als arbei-
der ook rechten hebt. Dankzij MTC kon ik een opleiding 
‘elektriciteit en mechanica’ volgen. Ik heb nu een betere 
job. MTC heeft ook voor mijn vrouw de ogen geopend. Dankzij 
hen heeft zij zonet haar middelbare studies afgewerkt. Ook zij heeft nu 
betere vooruitzichten.”

Guatemala
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Bea’s achterneef Gilbert besloot om Wereldsolidariteit op te nemen in 
zijn testament. Ze getuigt:

“Ik weet dat Gilbert het belangrijk vond om een deel van zijn vermogen na 
te laten aan de projecten van Wereldsolidariteit. Ook aan kansarme jonge-
ren hier in België wilde hij zijn steun betuigen. Hij nam de beslissing nog 
tijdig, want door de ziekte van Alzheimer werd het steeds moeilijker in zijn 
hoofd. samen met de notaris werd alles testamentair geregeld. Vanuit zijn 

scoutshart, vanuit de levenskracht van Cardijn en als priester, begeleidde hij vele jonge mensen en 
begreep hij de problematieken van deze tijd goed. Door Wereldsolidariteit in zijn testament op 
te nemen, geeft hij vertrouwen aan de mensen die zich hier en in het Zuiden inzetten. Wat 
een fijne beslissing!”
  Bea moest intussen helaas afscheid nemen van Gilbert. Vanuit Wereldsolidariteit 

betuigen wij ons medeleven aan haar en de familie. We bedanken Gilbert oprecht 
en met heel veel respect, hij leeft verder in Wereldsolidariteit.

Griet is een vrolijke dertiger met een gouden hart voor het Zuiden. 
Ook zij maakte een testament op. Ze vertelt je hieronder waarom. 

“Mijn naam is Griet. Ik ben 38 jaar en vrolijk single. Ik werk voor een gemeen-
schapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand. Ik ben de oudste dochter van 
een gezin met vier kinderen. Nu al aan de toekomst denken vind ik gewoon 
een slimme zet. Het gebeurt meermaals dat je even in het ‘nu’ wordt gezogen 
doordat er iemand in je omgeving overlijdt of een ziekte krijgt.... nu ben ik 
kerngezond maar in één minuut kan mijn leven veranderen of eindigen. Ik 
leef uiteraard niet met deze gedachte maar omdat ik alleenstaande ben, is het 
naar mijn mening des te belangrijker dat je af en toe stil staat bij je toekomst 
en je jezelf de vraag stelt: ‘wat als er me iets overkomt?’ 
Waarom ik Wereldsolidariteit koos? Wereldsolidariteit staat 
voor mensenrechten, solidariteit en kracht. De organisatie 
heeft haar naam niet gestolen... Door solidariteit 
kan je de hele wereld doen bewegen.”
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Wilt u klaar en duidelijke informatie over de opmaak van uw 
testament en over legaten? 

Wereldsolidariteit stelt u, op eenvoudig verzoek, meer informatie ter beschikking over 
de verschillende soorten testamenten, het duo-legaat en schenkingen aan het goede 
doel. Bel of mail naar Katrien Liebaut (katrien.liebaut@wsm.be of 02/246.36.79)

Degelijk juridisch advies

Voor de juridische kant van de zaak is uw notaris de aangewezen 
persoon om alle nodige en objectieve informatie te geven. Een 
notaris berekent ook wat de meest voordelige formule is voor uw 
nalatenschap.

Bent u na al deze info overtuigd van je keuze voor Wereldsolida-
riteit, maar wilt u graag eerst een persoonlijk contact, neem dan 
gerust contact op met Katrien Liebaut voor een afspraak.

Transparantie en kwaliteitsgarantie

U heeft het recht te weten wat er met uw geld gebeurt. Daarom publiceren wij onze cijfers ieder jaar 
in ons jaarverslag. Een uitgebreider overzicht van onze activiteiten, de balans en de resultatenreke-
ning bezorgen wij op eenvoudig verzoek. 

Wereldsolidariteit is lid van de VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. 

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving waarborgt de morele kwaliteit van fondsenwerving 
en de doorzichtigheid van de rekeningen van haar leden. Ze controleert met andere woorden of 
een organisatie haar middelen verwerft op een ethisch verantwoorde manier. Jaarlijks voert ze een 
controle uit op de cijfers van haar leden. Via ons lidmaatschap bij de VEF willen we aantonen dat u 
er als Wereldburger op kan rekenen dat we omzichtig met uw geld omspringen.

>

>
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