LEEF VERDER IN NIEUW LEVEN

Maria Z. : 'Wat is er mooier dan mijn legaat te geven aan nieuw leven dat zonder mijn steun geen enkele kans heeft?'

VERDER LEVEN IN NIEUW LEVEN
Met uw legaat aan Child-Help
geeft u, zoals Maria, kinderen met
een aangeboren handicap in ontwikkelingslanden
een
eerlijke
start.
Wereldwijd worden 1 tot 2 op
duizend kinderen geboren met
een open ruggetje (Spina Bifida).
Zeker 60% van deze kinderen
ontwikkelen
een
waterhoofd
(hydrocefalie) en hebben dringend
chirurgie nodig.
Veel normaal geboren kinderen in
Afrika ontwikkelen een waterhoofd na een onbehandelde infectie of door een hersenbloeding
omdat ze te vroeg geboren zijn.

Zonder chirurgie blijft het hoofdje
groeien en sterft het kind een
lange, pijnlijke dood of leidt het
kind een onmenselijk bestaan.
Moeder en kind bevinden zich in
een hopeloze situatie.
Child-Help voorziet hoge kwalitatieve zorg voor deze kinderen en
ondersteunt hun ouders. ChildHelp traint lokaal medisch personeel, voorziet medisch materiaal,
ondersteunt onderzoek en doet
aan primaire preventie. Als kinderen met SB&H tijdig behandeld
worden kunnen ze een volwaardig
leven leiden.

Oprichter Pierre Mertens is zelf vader van een
dochtertje met Spina Bifida

Uw legaat geeft nieuw kwetsbaar leven hoop en een waardige toekomst.

Child-Help werd opgericht door
mensen van bij ons die met deze
handicaps in hun gezin geconfronteerd werden. Zij weten dus
waarom en waken over de kwaliteit van zorg.
Intussen heeft Child-Help al
duizenden kinderen in ontwikkelingslanden de zorg gegeven die
ze verdienen. Maar elke week
staan er ouders met hun kinderen
te wachten op uw hulp.
Help ons te
nieuw leven.
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UW LEGAAT MAAKT HET VERSCHIL
Child-Help in uw testament
Bij uw overlijden komt uw
nalatenschap toe aan uw familieleden of aan anderen die u zelf in
een testament hebt aangewezen.
Een deel van uw erfenis wordt bij
wet automatisch toegekend aan
voorbehouden erfgenamen (echtgenoten, kinderen, kleinkinderen,
ouders). Het resterende deel kan
u vrij aan andere begunstigden
toewijzen.
Wanneer er helemaal geen wettelijke erfgenamen zijn en er geen
testament werd opgesteld, dan
krijgt de Staat uw volledige
nalatenschap.
Indien u een testament opmaakt,
kunt u daarin bepalen dat één of
meerdere organisaties die u nauw
aan het hart liggen, na uw overlijden gesteund moeten worden.
Uiteraard kan een testament nooit
voorbijgaan aan de wettelijke
regelingen. Essentieel is dat de
rechten van de echtgeno(o)t(e)
en van de kinderen worden
gerespecteerd. Maar u kunt vrij
beslissen dat een deel van uw
vermogen wordt aangewend voor
een goed doel, bijvoorbeeld ChildHelp.

U kan op twee manieren een testament opstellen: het eigenhandig
geschreven testament en het
notarieel testament. Het is ook
goed om te weten dat u uw
testament ten allen tijde kan
wijzigen of herroepen.
Wij raden u aan om uw testament
bij een notaris te laten registreren
of in ieder geval zijn/haar gratis
advies in te winnen.
Het duolegaat
Het duolegaat maakt het mogelijk
om successierechten voor uw
naasten te beperken en tegelijk
een goed doel te steunen. Deze
regeling laat toe dat zij die u dierbaar zijn, evenveel of zelfs meer
ontvangen.
Indien u een deel van uw erfenis
wil nalaten aan andere familie dan
in rechtstreekse lijn of aan mensen met wie u geen familieband
hebt, moeten op uw nalatenschap
belangrijke successierechten worden betaald. Als officieel erkende
vzw, betaalt Child-Help lagere
successierechten.
U kan een deel van uw nalatenschap overmaken aan Child-Help
vzw op voorwaarde dat wij de
successierechten van uw andere
begunstigden betalen.

Zo ontvangt uw familielid of de
persoon die u anders wilde
begunstigen evenveel –of zelfs
meer- dan zonder duolegaat,
terwijl er toch nog iets overblijft
voor Child-Help.

Het duolegaat is dus de ideale
oplossing om een goed doel te
steunen zonder hierbij uw andere
begunstigden te kort te doen.
Ook hier raden wij u aan om het
advies bij uw notaris in te winnen.
vzw nummer: 883.566.169

Jongeren met Spina Bifida en Hydrocefalie uit de Child-Help projecten.

HOEVEEL KOST HET LEGAAT MIJ?
Voor u zijn er tijdens uw leven eigenlijk geen kosten verbonden aan een
legaat, behalve de eventuele kosten voor het opstellen en het laten
inschrijven van het testament door de notaris. Dat zijn echter kleine
bedragen. Het is pas na uw overlijden, bij de uitvoering van het
testament, dat de grote kosten gemaakt worden. Uw erfgenamen zullen
de kosten en het ereloon van de notaris moeten betalen plus de
successierechten. In sommige gevallen zal ook de testamentuitvoerder
betaald moeten worden.

WAT DOET CHILD-HELP MET HET LEGAAT?
Geld wordt integraal geïnvesteerd in de projecten van Child-Help.
Goederen zoals kunstvoorwerpen, juwelen of een huis, worden verkocht
en de opbrengst ervan gaat eveneens volledig naar de projecten.

HOE KAN IK ER ZEKER VAN ZIJN DAT MIJN LEGAAT GOED GEBRUIKT
ZAL WORDEN?
Child-Help is zeer waakzaam wat het gebruik en beheer van de ontvangen
fondsen betreft. Alle rekeningen van de vereniging worden gecontroleerd
door een commissaris die door de Algemene Vergadering werd
aangesteld. Een bedrijfsrevisor verzorgt de audit van de jaarrekeningen.
Door deze controles en onze strenge interne procedures kunnen we
garanderen dat de ons ter beschikking gestelde middelen optimaal worden
beheerd.

KAN IK CHILD-HELP VRAGEN OM IETS TE DOEN TE MIJNER
GEDACHTENIS?
De manier waarop iemand herinnerd wil worden, is een erg persoonlijke
zaak. Wenst u dat Child-Help bepaalde schikkingen treft neem dan met
ons contact om de mogelijkheden te bespreken.

CONTACTEER ONS
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van legaten aan Child-Help,
schrijf dan naar Child-Help, Cellebroersstraat 16, B1000 Brussel, of e-mail
naar info@child-help.be.
Overweegt u een legaat voor Child-Help, dan komt er graag een van onze
vrijwilligers
bij
u
thuis.
E-mail
naar
info@child-help.be
of
pierre.mertens@child-help.be, of neem telefonisch contact met ons op:
0472/071 861.

