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Geachte donateur,
U bent al lange tijd donateur van MCNV, sommigen 
vanaf het prille begin. Uw steun is onmisbaar om 
veel van onze activiteiten en programma’s ieder jaar 
weer te realiseren. Uw betrokkenheid en trouwe 
steun maakt onze 
organisatie tot wat wij 
zijn én tot wat wij de 
komende jaren nog heel 
graag zouden willen 
realiseren. In deze 
brochure delen we onze 
plannen voor de langere 
termijn met u, zodat u 
wellicht ook nadat u er 
niet meer bent, MCNV 
kunt blijven steunen. 
Dat zou geweldig zijn!

Terugblik
Vanaf de oprichting in 1968, toen de oorlog in alle 
hevigheid woedde en MCNV werd opgericht, heb-
ben we een missie: ‘helpen daar waar de bommen 
vallen’. Dat is in feite nog steeds onze missie, alleen 
zijn de bommen vervangen door gaten en daar-
mee bedoelen we dat we steun geven daar waar 
die het hardst nodig is, waar mensen het (nog) niet 
redden zonder hulp van buitenaf. De noodhulp 
van toen heeft plaatsgemaakt voor technische en 
financiële ondersteuning. Door de jaren heen is de 
vorm waarin hulp gegeven wordt aangepast aan 
de behoefte van de mensen die onder moeilijke 
omstandigheden leven in Vietnam en buurland 
Laos. 

We steunen bijvoorbeeld kinderen met een beperking 
in afgelegen gebieden in het noorden van Vietnam en 
mensen in de Laotiaanse 
grensprovincie Savannakhet, waar onvoldoende voedsel 
beschikbaar is en kinderen ondervoed zijn. 
De allesvernietigende oorlog, die in 1975 eindigde, 
heeft zowel in Vietnam als in grote delen van Laos 
diepe sporen nagelaten. Nog altijd leven mensen met 
de gevolgen van deze oorlog; lichamelijke beperkingen, 
maar ook veel mentaal leed zorgt voor dagelijkse 
problemen. Juist voor deze kwetsbare mensen wil 
MCNV zich blijven inzetten totdat ons werk gedaan is!
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Toekomstplannen in Laos:
Toegang tot medische zorg in ieder dorpIn Laos zijn 
we van plan om de eerstelijnsgezondheidszorg naar de 
dorpen te brengen waar dit het meest urgent is. 
Een nieuw programma maakt de medische zorg 
toegankelijk voor de dorpelingen. We willen gewoontes 
doorbreken en veranderingen tot stand brengen, dicht 
bij de mensen. In Nederland heeft iedereen toegang 
tot een gezondheidsdienst in je eigen wijk, dorp of stad 
en het eerste contact verloopt via de huisarts, zodat je 
direct toegang hebt tot hooggekwalificeerde zorg. 
In onze plannen voor Laos streven we naar een 
soortgelijk doel: dat iedereen in het dorp gemakkelijk 
toegang kan krijgen tot een zorgverlener in de buurt. 
We beginnen met een dorpsgezondheidswerker wiens 
opleiding en training weliswaar niet op hetzelfde niveau 
is als de huisarts, maar het is een belangrijke volgende 
stap voor de mensen in de afgelegen dorpen om 
toegang te krijgen tot een gezondheidsdienst. 
Dat is een geweldige klus waarbij uw steun in de verre 
toekomst van grote waarde is!

”

Onze missie
Ondanks de wereldwijde economische groei kan een groot aantal 
mensen nog niet profiteren van de toegenomen welvaart en 
vooruitgang. Ze worden gestigmatiseerd, gediscrimineerd en 
structureel uitgesloten 
van kansen en positieve 
ontwikkelingen, die de 
toenemende welvaart ook 
hen zou kunnen bieden als 
die eerlijker verdeeld zou 
worden in hun samen-
leving. De internationale 
bezorgdheid over de 
toenemende ongelijkheid 
binnen samenlevingen is 
onder het motto ‘Leave No 
One Behind’ opgenomen 
in de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van 
de Verenigde Naties. 
MCNV draagt met 
programma’s en samen-
werkingsverbanden bij 
aan een meer inclusieve 
samenleving, waarin alle 
mensen gelijkwaardige 
kansen krijgen op 
maximaal lichamelijk, 
geestelijk en sociaal 
welzijn.Onze missie is om 
gemarginaliseerde 
mensen in Zuidoost-Azië 
onafhankelijk en duur-
zaam toegang te geven 
tot middelen en diensten, 
waarmee ze hun gezond-
heid verbeteren en sociaal, 
maatschappelijk en 
economisch volledig 
meetellen.
Karin Vlug
Relatiebeheerder 
Bijzondere Giften en 
Nalatenschappen

Duurzaam voedsel produceren met behoud van natuur en cultuur
MCNV werkt al geruime tijd aan het verbeteren van de voedsel-
zekerheid in zowel Vietnam als Laos. Vooral in Laos is de situatie 
voor veel kinderen onder de vijf jaar schrijnend en daarom is het 
onze grote wens om ons de komende jaren te blijven richten op 
het verbeteren van de situatie van jonge kinderen op het 
platteland in Laos. Ook vrouwen en mannen hebben baat bij onze 
steun. “We helpen iedereen in de dorpen. Vrouwen wordt geleerd 
om de mannen te betrekken bij de zorg voor voedsel en voedsel-
veiligheid, om samen in de tuin te werken, te koken en voor de 
dieren, vis- en kikkervijvers te zorgen. 
Door dicht bij huis voedingsrijk voedsel te verbouwen, blijven de 
dieren en planten in het bos gespaard. Dat is voor de toekomst 
van de kinderen een groot goed.”
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Uw gift vastgelegd in 
een testament
In een testament kunt u zelf 
bepalen hoe uw nalatenschap 
wordt verdeeld. Bij een notaris 
legt u uw wensen vast. Het is 
mogelijk om MCNV naast uw 
kinderen, familieleden, vrienden 
en andere goede doelen tot 
erfgenaam te benoemen. Er zijn 
daarbij verschillende mogelijk-
heden. Een geldbedrag kan in 
de vorm van een vast bedrag 
(legaat) of als percentage van de 
nalatenschap in het testament 
vermeld worden. 

Toekomstplannen in Vietnam
Allesomvattende zorg voor mensen met een beperking
De zorg voor mensen met een beperking heeft altijd veel aandacht 
gehad van MCNV. We richten ons op kinderen met lichamelijke 
beperkingen als mobiliteit, gehoor- en spraakproblemen en we 
ondersteunen onderwijs aan deze kinderen. De afgelopen jaren 
kwam er meer inzicht in de mentale gezondheid van kinderen 
(waaronder autisme en syndroom van Down) en we weten ook meer 
van de problemen waar ouderen tegenaan 
lopen. Niet zelden komen problemen voort 
uit traumatische oorlogservaringen, naast 
andere oorzaken die aandacht verdienen. 
MCNV heeft diverse projecten en program-
ma’s technisch en financieel ondersteund 
en de laatste jaren is er veel geïnvesteerd in 
het opzetten van twee nationale opleidingen 
Ergotherapie en Logopedie. Beide disciplines 
zijn inmiddels onmisbaar in de allesomvat-
tende zorg voor mensen met een beperking. 
Deze manier van werken aan de toekomst 
van mensen die voorheen tussen wal en schip 
vielen, willen wij in de verre toekomst verder 
uitbouwen in Vietnam en ook in Laos intro-
duceren en opzetten. Een noodzakelijkeå en 
belangrijke steun in de rug om mensen met 
een beperking de kans te geven te werken 
aan een hoopvolle toekomst!

Daarnaast is het mogelijk bepaalde goederen na te laten, waar-
van de opbrengst na verkoop aan het werk van MCNV ten goede 
komt. Verandert uw situatie of wilt u een andere verdeling? 
Dan kunt u uw testament altijd wijzigen.
Omdat MCNV geregistreerd staat als goed doel met een 
ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), zijn wij géén 
erfbelasting verschuldigd en komt het gehele bedrag dat wij 
via een nalatenschap verkrijgen ten goede aan de projecten 
van MCNV.Als u informatie wenst over het opnemen van MCNV 
in uw testament of over de afwikkeling van een nalatenschap 
waarin MCNV is opgenomen, neemt u dan contact met ons op.

Email: kv@mcnv.nl 
of telefonisch: 06-46296234 nalatenschap



Wat is een executeur? 
De executeur is iemand die in het testa-
ment wordt aangewezen om een bepaald 
aantal taken uit te voeren na uw overlij-
den. Voor het opzeggen van uw abonne-
menten tot het regelen van uw uitvaart of 
het maken van een lijst van uw inboedel. 
U kunt voor deze functie diverse personen 
aanwijzen. Omdat uw nalatenschap zo’n 
persoonlijke aangelegenheid is, kiezen 
veel mensen voor iemand die dicht bij 
hen staat, zoals een partner, kind of goede 
vriend(in).

Moet de executeur een erfgenaam zijn?
Bij het opstellen van een testament kiezen 
veel mensen ervoor om iemand die dicht 
bij hen staat te benoemen tot executeur. 
Dat hoeft echter niet. De executeur mag 
ook iemand zijn die geen erfgenaam 
is. U kunt ook een externe persoon of 
rechtspersoon -een instelling zoals een 
stichting- in uw testament aanwijzen voor 
het vervullen van deze functie. Zo kunt u 
bijvoorbeeld een advocaat als executeur 
aanwijzen of de notaris die uw testament 
opmaakt verantwoordelijk maken voor 
de afwikkeling van uw nalatenschap. De 
executeur voert het testament uit en krijgt 
daarvoor, als hierover niets is geregeld, een 
vergoeding van 1% van het vermogen op 
de dag van het overlijden van de erflater.

Meer informatie vindt u op de website van 
notarissen en op de site van de 
Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 

Algemene informatie
Stichting MCNV
info@mcnv.nl > www.mcnv.org
Voor giften: 
(Triodos) NL90 TRIO 0338 5367 60
(ING) NL16 INGB 0001090400
RSIN 002856475

Extra informatie
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het opstellen 
van een testament en alles wat daarbij komt kijken. 
In deze brochure kunnen wij alleen de meest gestelde vragen 
beantwoorden. Mocht u meer willen weten of advies nodig 
hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe kan ik een testament 
opstellen?
Nalaten aan één of meerdere goede 
doelen kan alleen vastgelegd wor-
den via een testament dat door de 
notaris is opgemaakt. Een codicil 
(eigen handgeschreven verklaring) is 
niet rechtsgeldig. De notaris advi-
seert over de mogelijkheden en legt 
de uiterste wil vast in een notariële 
akte, het testament. Een testament 
heeft pas rechtskracht als de erflater 
en de notaris het testament hebben 
ondertekend.

Kan ik mijn testament later nog 
wijzigen? 
Het wijzigen van een testament is 
op elk moment mogelijk door het 
maken van een nieuw testament. 
Elke wijziging of herroeping van een 
bestaand testament moet altijd door 
een notaris geregeld worden. Het 
verscheuren van een afschrift van 
een bestaand testament heeft geen 
rechtskracht, het testament blijft 
gewoon geldig.
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