
INVESTEER IN DE TOEKOMST VAN KINDEREN
DOOR EEN LEGAAT
IN UW TESTAMENT

Stichting van Openbaar Nut



U KUNT HET LEVEN VAN 
EEN KIND VERANDEREN

Miljoenen kinderen gaan gebukt onder de armoede, zonder 
hoop voor de toekomst. Deze kinderen groeien op in onze-
kerheid, in een uitzichtloze situatie. Ze zijn uitgehongerd en 
verstoten. Zij hebben geen normale huisvesting, elektriciteit 
noch water. Zij zijn verplicht om op jonge leeftijd te gaan wer-
ken om het gezinsinkomen aan te vullen. Ze maken zich zor-
gen over het lot van hun jongere broertjes en zusjes. Reeds 
veel te vroeg dragen zij de verantwoordelijkheden van een 
volwassene. 

Een kind dat niet naar school kan, niet genoeg te eten krijgt en 
geen kind kan zijn begint zijn leven al met een grote achter- 
stand en zal zijn verdere leven hoogstwaarschijnlijk in extreme 
armoede doorbrengen.

Door Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen op te nemen in 
uw Testament, verandert u het leven van deze kinderen en 
geeft u hen een toekomst.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen biedt jaarlijks aan 
meer dan 20.000 kinderen afkomstig uit extreem arme  
gezinnen in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië,  
Honduras en Tanzania:

Middelbaar onderwijs en beroepsvorming, 
Een veilige woonplaats, drie gezonde maaltijden per 
dag en medische zorg.

Indien u beslist om Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen in uw Tes-
tament te gedenken, kunt u ons contacteren en kunnen wij samen 
met u de verschillende projecten van Stichting Wereld Dorpen voor 
Kinderen overlopen zodat uw geld terecht komt bij het project dat u 
het meeste aanspreekt!

MAAK HET VERSCHIL 
MET UW TESTAMENT

U betaalt de volledige schoolkosten voor 
één of meer kinderen vanaf het moment 
dat ze in onze Werelddorpen aankomen tot 
het behalen van hun diploma.

We helpen onze alumni ook om na het be-
halen van hun diploma op eigen benen te 
staan. We organiseren jobbeurzen zodat ze 
een baan kunnen vinden. We helpen ze bij 
het zoeken naar geschikte woonruimte. En 
we begeleiden ze bij hun geldzaken zodat ze 
leren om in hun levensonderhoud te voorzien 
en ook wat te sparen!

U financiert een gebouw voor de huisves-
ting of het onderwijs van onze leerlingen. 
Op het gefinancierde gebouw kan als u dat 
wenst een gedenkplaat worden aangebracht.

U financiert onze klinieken en/of onze be-
roepsopleidingen in de gezondheidszorg

U verkiest dat uw geld wordt geïnvesteerd 
daar waar de noden het hoogst zijn.

Laat ons weten wat uw wensen zijn en wij zorgen ervoor dat uw geld 
wordt geïnvesteerd in de projecten die voor u het belangrijkst zijn. 
Om u enkele voorbeelden te geven hoe uw geld kan worden besteed:  



EEN LEGAAT OPNEMEN 
IN UW TESTAMENT
Een testament is het enige middel om er zeker van te zijn dat uw 
wensen gerespecteerd worden na uw dood.

Een testament is een schriftelijke omschrijving van uw laatste 
wilsbeschikkingen en van hoe uw eigendom verdeeld moet wor-
den na uw dood. Het bevat een opsomming van alle erfdelen die 
ieder zal ontvangen en het vermeldt ook indien u dit wenst de 
persoon die u heeft aangeduid om uw instructies uit te voeren.

U kunt kiezen voor een eigenhandig geschreven testament of 
een notarieel testament, opgesteld door een notaris.

Welke soorten legaten kunt u opnemen in uw testament?

Het algemeen legaat:
U geeft uw hele nalatenschap, verminderd met het deel dat bij 
wet toekomt aan de reservataire erfgenamen, aan een of meer 
personen of organisaties. De algemene legatarissen erven niet 
alleen het actief van de nalatenschap, maar ook de schulden.

Het bijzonder legaat
U geeft één of enkele bepaalde goederen die u in uw testament 
nauwkeurig beschrijft, bijvoorbeeld een som geld of een roerend 
of onroerend goed.

Het legaat ten algemene titel
U geeft een deel of een percentage van uw nalatenschap, bi-
jvoorbeeld een derde of de helft, ofwel enkel de roerende of 
onroerende goederen. 

Het Duolegaat :
Met een duolegaat laat u (een deel van) uw vermogen na aan 
een goed doel op voorwaarde dat dit goede doel een nettobe-
drag of een deel van de nalatenschap, vrij van erfbelasting, 
uitkeert aan een ver familielid of een vriend. In de praktijk zal 
het verre familielid of de vriend “netto” meer van de erfenis  
overhouden dan wanneer hij rechtstreeks van u zou erven. Ook 
het goede doel houdt er aan over.

Let op: Voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 wordt het fiscale 
voordeel van duolegaten in Vlaanderen afgeschaft. 

Verminderde erfrechten voor legaten aan Stichtingen van 
Openbaar Nut in de 3 regio’s :
Indien uw hoofdverblijf in het Vlaamse Gewest ligt: 0 % (sinds 1 juli 2021)
Indien uw hoofdverblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt: 7 %
Indien uw hoofdverblijf in het Waalse Gewest ligt: 7 %

Gebruik maken van het recht om het testament te wijzigen 
U kunt uw testament op elk moment geheel of gedeeltelijk herroe-
pen, wijzigen, er beschikkingen aan toevoegen of zelfs een heel 
nieuw testament opstellen.

Ervoor zorgen dat het testament niet verloren raakt
Om uitwerking te krijgen bij uw overlijden dient het mogelijk te zijn 
het testament terug te vinden. Gewoonlijk bevindt het zich bij een 
vertrouwenspersoon, vaak bij een notaris. Wanneer een notaris 
een testament ontvangt, moet hij dit registreren in een databank, 
genoemd « het centraal register van testamenten (CRT) ». Bij 
deze registratie wordt de volledige identiteit van de persoon die 
het testament neerlegde gecommuniceerd en niet de inhoud van 
het testament.

De notaris zal het testament geheimhouden. Niemand zal de in-
houd ervan kennen.

Aarzel niet mij te contacteren voor meer inlichtingen! 
Isabelle Bister
Afgevaardigd Bestuurder
02 230 16 37 - isabelle@werelddorpenvoorkinderen.be
Maria van Bourgondiëstraat 52 bus 4  - 1000 Brussel.



LAAT ONS UW WENSEN KENNEN

Het staat u vrij deze informatie met ons te delen. Wat 
u met ons deelt, helpt ons om goed met u te commu-
niceren en later uw nalatenschap te gebruiken voor 
de projecten die u het nauwst aan het hart liggen.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is in mijn  
testament opgenomen.

Contacteer mij om de projecten te bespreken 
die ik via een legaat zou kunnen steunen.
Ik wens niet gecontacteerd te worden  
betreffende mijn testament.

Ik ben geïnteresseerd in een legaat ten voorde-
le van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen. 
Contacteer mij voor nadere informatie.

Ik wens geen informatie meer te krijgen ivm tes-
tamenten. 

Naam en voornaam

Volledig adres

Telefoonnummer

E-mail

Stuur dit formulier ingevuld naar:

T.a.v. mevr Isabelle Bister
Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Maria van Bourgondiëstraat 52 bus 4
1000 Brussel
Of contacteer rechtstreeks Mevr Bister op het nummer 
+32(0)2 230 16 37

Arturo groeide op in zeer moeilijke omstandigheden in de re-
gio Veracruz in Mexico. Zijn familie leed honger bij gebrek aan 
geld. Vanaf de leeftijd van zeven jaar moest Arturo elke dag 
op het veld werken om koffie en suiker te oogsten. Zo kon hij 
enkele pesos verdienen om in het onderhoud van zijn gezin te 
voorzien. 

In 2005 – Arturo was toen 12 jaar – hoorden de Zusters van 
Maria over zijn moeilijkheden en gaven hem een plaatsje in de 
jongensschool van Guadalajara. Hij was een gepassioneerde 
student Engels en had ook interesse in andere talen: in zijn vri-
je tijd leerde hij Frans. In 2011 behaalde hij zijn schooldiploma 
in ons Jongensdorp. 
Hij begon zijn carrière als boekhouder bij IBM en ontwikkelde 
zich tot financieel auditor bij het bedrijf Technicolor Film.

Arturo ondersteunt vandaag niet enkel zijn broers en zussen 
maar ook zijn ouders. Hij helpt zijn hele familie om uit de ar-
moede te geraken. Arturo komt regelmatig naar het Werelddorp 
terug. Hij vertelt over zijn ervaringen, moedigt de nieuwe leer-
lingen aan en biedt zijn hulp om de projecten verder te zetten.

Door goed onderwijs aan één kind in onze Werelddorpen te ge-
ven, kunnen we het leven van naar schatting  6 tot 15 mensen 
in zijn familie en gemeenschap helpen verbeteren! Bovendien 
is de kans dat hun eigen kinderen later in armoede opgroeien, 
vele malen kleiner. Op deze manier doorbreken we duurzaam 
de cirkel van armoede!

UW STEUN HEEFT EEN ENORME IMPACT 
OP HET LEVEN VAN ONZE LEERLINGEN



Maria van Bourgondiëstraat 52 bus 4 - 1000 Brussel
02 230 16 37 - info@werelddorpenvoorkinderen.be 

www.werelddorpenvoorkinderen.be

BE66 3300 5799 5243
GIFTEN VANAF 40 EURO OP JAARBASIS ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR. 
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UW TESTAMENT,
EEN TOEKOMST
VOOR ONZE KINDEREN

VAN HARTE
BEDANKT

U kunt Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen 
ook tijdens uw leven steunen door een bedrag naar 
keuze over te maken op onze bankrekening.


