
Een bijzondere 
manier van helpen 
Een fonds op naam 
binnen Artsen 
zonder Grenzen
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Arts Ken en zijn collega Lilli 
ontfermen zich over de Irakese Ilham. 
Het meisje raakte ernstig gewond 
nadat ze op een booby trap stapte.

Verpleegkundige Kate helpt bij de 
evacuatie van een zwangere vrouw 
na overstromingen in Malawi.

©
 O

lg
a

 V
ic

to
ri

e

©
 A

lic
e

 M
a

rt
in

s

Directeur Nelke Manders 
op veldbezoek in Irak.

Onze gedreven hulpverleners 
kunnen geen oorlogen stoppen of 
natuurrampen voorkomen. Maar 
zij zetten wel alles op alles om de 
slachtoffers ervan te helpen en nóg 
meer leed te voorkomen.

Daarom is Artsen zonder Grenzen 
opgericht: om een verschil te 
maken door levensreddende medi
sche hulp te geven en door op te 
komen voor die mensen en bevol
kingsgroepen die onrecht worden 
aangedaan. We willen én kunnen 
mensen in nood niet aan hun lot 
overlaten.

Doelgericht 
helpen

Maar dat kunnen we niet alleen. 
Onze hulp, en daarmee de toe
komst van onze patiënten, ligt in de 
handen van mensen die ons willen 
steunen. Mensen die geloven in de 
hulp die Artsen zonder Grenzen 
geeft: met onze eigen hulpverleners, 
onafhankelijk en enkel bepaald 
door medische en humanitaire 
noden. Mensen die, net als wij, doel
gericht willen helpen.

Ik wil u heel erg bedanken voor uw 
betrokkenheid bij ons werk en uw 
interesse in een fonds op naam 
binnen Artsen zonder Grenzen.

Nelke Manders,
directeur Artsen zonder Grenzen

‘We willen én kunnen 
mensen in nood niet 
aan hun lot overlaten’
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U wilt persoonlijk een verschil maken voor anderen. 
Én u heeft de financiële slagkracht om levens
reddend werk mogelijk te maken. In een deel van de 
wereld waar u een speciale band mee heeft. Of juist 
ter nagedachtenis aan iemand die u dierbaar is. 
Een fonds op naam maakt het mogelijk.

Bijzonder en persoonlijk
Een fonds op naam biedt u een bijzondere, per
soonlijke manier van schenken. Die u bovendien in 
staat stelt om direct te zien wat u met uw geld tot 
stand brengt.

Directe, levensreddende zorg
Wat brengt u tot stand? Acute, levensreddende 
medische hulp aan mensen die dit anders niet 
zouden krijgen. Dat doet Artsen zonder Grenzen 
zelf, met haar eigen hulpverleners, dáár waar 
dat het hardst nodig is.

Hoe werkt het?
Een fonds op naam is mogelijk vanaf 50.000 euro. 
U bepaalt zelf de naam van het fonds. Dat kan uw 
familienaam zijn, de naam van een dierbare of bij
voorbeeld de naam van uw bedrijf. Het fonds wordt 
ondergebracht binnen Artsen zonder Grenzen, 
nadat wij samen afspraken hebben gemaakt over 
de besteding van uw geld.
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Sia verlaat gezond onze ebolakliniek in Gueckedou in Guinee.

De intensive care afdeling van het Sulaymaniya ziekenhuis in Irak. 
Het werd heropend na renovatie door Artsen zonder Grenzen.

Op persoonlijke wijze 
verschil maken
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Vorm van uw fonds op naam

Een fonds op naam kan op drie manieren 
vormgegeven worden:

• via een eenmalige gift

• via een periodieke schenking (met of zonder 
tussenkomst van notaris)

• of door deze op te nemen in uw testament

Overeenkomst opstellen
Samen met Artsen zonder Grenzen stelt u de 
overeenkomst op tot oprichting van uw fonds 
op naam. Kiest u voor een fonds op naam via 
een testament, dan stelt een notaris deze op.  
Een periodieke schenking mag ook door een 
notaris opgesteld worden, maar dat hoeft niet. 
Uw schenking is (onder bepaalde voorwaarden) 
fiscaal aftrekbaar.
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Arts Christophe brengt een huisbezoek aan een van onze tuberculosepatiënten in Tadzjikistan.

Alle punten op een rij

• Een fonds op naam is een persoonlijke 
manier van schenken.

• U bepaalt waaraan uw geld wordt besteed.

• Met een fonds op naam heeft u geen 
administratie of bestuurszorgen.

• Uw schenking is, onder bepaalde 
voorwaarden, fiscaal aftrekbaar.

• Het fonds kan door uzelf maar ook door 
familie, vrienden en relaties gevuld worden.

Kijk ook eens op 
artsenzondergrenzen.nl/fondsopnaam

Hoe wordt uw schenking besteed?
Wij beheren en besteden het geld zoals dat met 
u afgesproken is. Daarbij kunt u bijvoorbeeld 
kiezen of het gebruikt wordt voor onze medi
sche noodhulp in het algemeen of een bepaald 
onderdeel van ons werk (zie pagina 10). Ook kunt 
u zelf beslissen hoe lang uw fonds op naam blijft 
bestaan. U kiest namelijk de termijn waarbin
nen de totale som van het fonds mag worden 
besteed: per direct, binnen één tot twee jaar of 
vijf tot tien jaar.



8 9

Welke hulp 
wilt u geven?

Met uw fonds op naam kunt u zelf kiezen waarvoor 
uw schenking wordt gebruikt: voor al onze nood
hulp of een bepaald onderdeel daarvan. Uiteraard 
maken wij afspraken over hoe u op de hoogte blijft 
van de bestedingen en de behaalde resultaten.

Medische noodhulp
Verschil maken voor mensen in nood, dat is wat 
Artsen zonder Grenzen wil bereiken. Wij verlenen 
medische hulp aan mensen die dit hard nodig 
hebben, maar niet krijgen. Dat doen wij wereldwijd, 
aan slachtoffers van oorlogen, epidemieën en 
rampen, los van ras, geloof of politieke overtuiging.

Moeder-en-kindzorg
Vrouwen en kinderen zijn het kwetsbaarst in tijden 
van oorlog en conflict. Zonder medische zorg wordt 
het krijgen van kinderen een stuk gevaarlijker. 
Onze medewerkers bieden complete medische 
zorg: van voorlichting, zwangerschapscontroles 
en begeleiding bij de bevalling tot controle en 
inentingen na de geboorte. 

Hiv hoeft geen doodvonnis te 
zijn. Goede zorg geven mensen 
hoop op een lang leven.
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Behandeling bij ondervoeding
In conflictgebieden hebben mensen vaak een 
voedseltekort. Onze teams zetten voedingscen
tra op of geven hulp bij ondervoeding met thuis
behandeling. De kinderen krijgen een pinda
pasta die alle voedingsstoffen, vitamines en 
mineralen bevat die een jong kind nodig heeft. 
Het kan door moeders zelf worden toegediend; 
daardoor kunnen er meer ondervoede kinderen 
worden geholpen.

Medische zorg voor mensen met hiv/aids
Aidsremmende medicijnen geven mensen met 
hiv/aids een nieuwe hoop op leven, op een toe
komst. Onze hivenaidsprogramma’s zijn veel
omvattend: preventie, hulpverlening, tests uit
voeren, psychosociale zorg, voeding, behande
ling van bijkomende infecties die een kans krij
gen omdat het immuunsysteem verzwakt is 
(zoals tuberculose) en een behandeling met 
aidsremmers. 

Mahamat, een ondervoed kindje in Tsjaad, krijgt 
speciale therapeutische voeding van zijn moeder.
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Water en sanitatie
Een van de belangrijkste levensbehoeften voor 
mensen in noodsituaties is schoon water. Onze 
waterensanitatiespecialisten zorgen voor 
schoon water en hygiënische voorzieningen. 
Door water aan te voeren of te zuiveren, leidin
gen aan te leggen of waterputten te slaan. Ook 
bouwen we eenvoudige wc’s en wasplekken, 
inclusief veilige afvoer.

Geestelijke gezondheidszorg
Oorlogs en natuurgeweld laten niet alleen 
fysieke sporen na, maar ook psychologische. We 
geven individuele counseling en groepssessies. 
Zo nodig behandelen we patiënten met medica
tie. Daarnaast geven we voorlichting en trainin
gen. Patiënten met chronische ziekten als aids 
geven we psychosociale begeleiding zodat zij om 
leren gaan met hun ziekte, familie en omgeving.

Vroedvrouw Lucie begeleidt de pasgeboren Macasa en haar 
moeder naar het enige nog werkende ziekenhuis in Guiuan, 
Filipijnen, sinds een tyfoon over het gebied raasde.
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Persoonlijk advies
Wilt u meer weten over hoe u uw fonds op naam kunt 
vormgeven? Wilt u het liefst persoonlijk overleggen? 
Elvira van Hooff, onze relatiemanager, helpt u graag. 

‘Ik spreek veel van onze donateurs. Zij vertellen me 
dan dat ze graag op een persoonlijkere manier willen 
doneren. Soms om een dierbare te eren. Soms uit 
bewondering voor ons werk of de liefde voor de landen 
waar wij werken. Met een fonds op naam ziet u echt 
resultaat. We kijken samen waar, wanneer en hoe we 
het geld willen inzetten. Dat is elke keer anders want 
iedereen heeft zijn eigen verhaal.’

Neem contact op met Elvira:
020 520 89 10
elvira@artsenzondergrenzen.nl
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Artsen zonder Grenzen 
Plantage Middenlaan 14 
1018 DD Amsterdam 
 
Postbus 10014  
1001 EA Amsterdam 
 
Telefoon:  
020  520 8700 
 
E-mail:  
info@artsenzondergrenzen.nl 
 
Website:  
www.artsenzondergrenzen.nl 
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