
uw nalatenschap aan 
het werk voor dieren



Al meer dan vijftig jaar zetten 
donateurs zoals u zich in voor een 
wereld die dieren respecteert en 
beschermt. Wij waarderen uw steun 
omdat u zoveel om dieren geeft en 
vastbesloten bent iets voor ze  
te doen. 

Net als u geloven wij dat elk dier 
van waarde is. Dankzij de steun 
van donateurs zoals u gaan we 
onvermoeibaar door met het 
wereldwijd beschermen van dieren.

Of het nu gaat om de aanpak van 
wildlife crime of het opzetten van 
weeshuizen voor dieren, u helpt 
ons om innovatieve oplossingen te 
bedenken voor de grootste gevaren 
en bedreigingen van dieren en 
leefgebieden. Samen hebben we 
al ongelooflijke successen bereikt. 
Voor veel dieren is de wereld echter 
nog steeds geen veilige plek. 

Als u IFAW in uw testament 
opneemt, zorgt u ervoor dat onze 

deskundigen altijd klaarstaan om 
gedurfde actie te ondernemen voor 
dier, mens en aarde. 

Dankzij de betrokkenheid en visie 
van mensen die ons iets nalaten 
in hun testament kunnen wij 
vastberaden blijven werken aan een 
wereld waarin mens en dier samen 
in balans zijn. 

Ik hoop dat u ons wilt blijven 
steunen zodat we door kunnen 
gaan met ons werk. We kunnen niet 
zonder u!

Shannon Walajtys

Directeur Disaster  
Response  
& Risk Reduction

blijf de dieren waar u om 
geeft ook in de toekomst 
beschermen 

1969
Een groepje verontruste burgers slaat de handen ineen om de jacht op zeehonden  
aan de Canadese oostkust te stoppen. Sindsdien hebben we met hulp van donateurs 
zoals u over de hele wereld dieren gered en hun welzijn verbeterd.

onze impact kom meer  
te weten

https://www.ifaw.org/nl/over/impact




Uw nabestaanden kunnen in uw testament nalezen wat voor u belangrijk 
is. Via ons testament kunnen we onze dierbaren en de goede doelen die 
ons na aan het hart liggen, iets moois nalaten. 

  hoe u later herinnerd 
zult worden
Door het opnemen van IFAW in 
uw testament zullen uw dierbaren 
zich u herinneren als iemand die 
om dieren en om de natuur gaf. 
Uw testament laat uw waarden en 
principes voortleven en inspireert 
wellicht uw vrienden en familie 
om stil te staan bij de dingen waar 
u om geeft. Groot of klein, ieder 
bedrag maakt een verschil.

  uw gift aan de dieren
Inkomsten uit nalatenschappen 
zijn voor ons en voor de dieren 
ontzettend belangrijk. Ongeveer 
een derde van alle donaties 
die IFAW ontvangt, komt uit 
nalatenschappen. Daardoor 
kunnen we vooruitplannen en 
ons aan ambitieuze projecten 
verbinden. Inkomsten uit 
nalatenschappen bieden de 
zekerheid dat we nog lang door 
kunnen gaan met ons werk voor  
de dieren. 

  onze manier om u te 
bedanken
Als u besluit via uw testament ons 
iets na te laten, behoort u tot een 
unieke wereldwijde groep mensen, 
die ook deze stap heeft gezet. 
Graag nodigen we deze bijzondere 
groep donateurs uit om toe te 
treden tot onze ‘Weldoeners  
voor dieren’. 

Als lid van dit gezelschap ontvangt 
u uitnodigingen voor IFAW-
manifestaties in uw omgeving en 
wordt u op de hoogte gehouden 
over onze wereldwijde strijd tegen 
dierenleed. Dus als u ons in uw 
testament heeft opgenomen, laat 
het ons weten. We danken u graag 
voor uw gulheid en visie.
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waarom uw nalatenschap 
zo belangrijk is



1970s
Na een succesvolle lobby van IFAW neemt het Amerikaanse congres de Marine Mammal 
Protection Act aan. Daarmee wordt de import van zeehondenproducten verboden. Een 
jaar later wordt de Wet op bedreigde soorten (ESA) aangenomen ter bescherming van 
bedreigde dieren en planten.



Met uw testamentaire gift 
kunnen we onze innovatieve 
programma’s verder 
ontwikkelen, zoals de inzet van 
terrorismebestrijdingstechnieken 
tegen stropers. 

Door misdadige stroperij, 
gevoed door hebzucht, komen 
niet alleen individuele dieren 
om, maar worden ook lokale 
gemeenschappen ontwricht. Het 
berooft de wereld van iconische 
diersoorten. We moeten de 
stropers stoppen.

tenBoma combineert informatie 
van parkwachters en mensen uit de 
gemeenschap met satellietbeelden 
om nieuwe aanvallen van stropers 
te voorspellen en te voorkomen.

Sinds de start van tenBoma in Kenia 
zijn stropersactiviteiten hier met 
83% afgenomen en is de populatie 
Afrikaanse olifanten met maar liefst 
1700 dieren gegroeid. 

tenBoma staat onder leiding van 
luitenant-kolonel Faye Cuevas, 
een voormalig inlichtingenofficier 
bij een contraterrorisme-eenheid. 
Faye: “Als we stropers hun gang 
laten gaan, zijn er in heel Afrika 

over tien jaar geen olifanten 
meer te zien. Ik vond het een 
onverteerbare gedachte, dat mijn 
dochtertje van zes nooit olifanten 
in het wild zou kunnen zien. 
Daarom, en omdat ik niet wil dat 
mijn generatie dat op zijn geweten 
heeft, ben ik in actie gekomen.”

Stropers bedenken voortdurend 
nieuwe methoden om ongestraft 
olifanten te doden. We hebben de  
strijd tegen de ivoorhandel zeker 
nog niet gewonnen. Maar met uw 
steun zetten we alles op alles om 
criminelen een stap voor te blijven.
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uw gift helpt dieren nu én op 
de lange termijn  

kom meer  
te weten

olifanten beschermen door  
stropers te stoppen voordat ze toeslaan.

https://ifaw.org/nl/projecten/tenboma-veiligheid-van-wilde-dieren-afrika


Faye Cuevas (links) ontmoet parkwachters in het Tsavo National Park 
in Kenia.

Jaren ‘80
Het verbod op de verkoop van ivoor in Japan en China is een belangrijke overwinning voor 
IFAW. Helaas hebben Japan en China de handel later hervat. In 2019 werd wel, onder druk 
van IFAW, een buitengewoon streng handelsverbod in het Verenigd Koninkrijk van kracht. 
Met uw steun gaan we net zo lang door tot ook de laatste markt gesloten is.



Katie Moore, waarnemend hoofd 
van het Noodhulpprogramma, 
legt uit hoe haar team met uw 
steun nieuwe technieken heeft 
ontwikkeld om gestrande dolfijnen 
meer overlevingskansen te bieden.

“Ik vergeet nooit mijn eerste 
reddingsoperatie. Dat was in 
november 1998. We rukten uit voor 
drie gestrande dolfijnen. Het was 
ongelooflijk koud en we moesten 
door modderig water naar ze toe 
waden. We deden ons best om ze 
te redden, maar we waren toen nog 
niet zo ervaren als nu. Uiteindelijk 
konden we er maar één weer 
uitzetten en die werd later dood 
aangetroffen. Het was een  
zware dag.

20 jaar later waren we terug op 
hetzelfde strand, nu waren er vier 
dolfijnen levend aangespoeld. Maar 
nu was het een fantastische dag! 

Dit keer konden we ze redden. 
Ze werden alle vier tegelijk 
vrijgelaten, wat cruciaal is voor 
hun overlevingskansen. Eén dolfijn 
kreeg een satellietzender om 
waarmee we konden blijven volgen 
hoe hij het maakt. Ik ben hier echt 
ongelooflijk trots op. 

Toen ik bij IFAW begon, waren we 
met twee fulltime medewerkers, 
een parttime dierenarts, een oude 
vrachtauto en een klein groepje 
vrijwilligers. Nu telt ons team zes 
fulltime medewerkers, een fulltime 
dierenarts, een parttime dierenarts 
en 224 uitstekend getrainde 
vrijwilligers. 

Als je op je knieën zittend 
wanhopig probeert het leven van 
een dolfijn te redden, zinkt de 
moed je weleens in de schoenen. 
Maar we vieren elke overwinning 
en geven nooit op. Met teamwork 
en volharding kunnen we de 
wereld leefbaarder maken voor 
mens en dier.”

Dankzij u en andere donateurs 
hebben we dit in 20 jaar tijd 
bereikt. Stelt u zich eens voor  
wat we de volgende 20 jaar en 
daarna samen met u nog  
kunnen bereiken! 
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Ons team verlegt steeds 
weer zijn grenzen: we zijn nu 
zelfs zover dat 86% van de 
gestrande dolfijnen met succes 
kan worden uitgezet. 

samen bereiken we meer 
voor dieren 

kom meer  
te weten

bij eb kunnen  
zeezoogdieren stranden

https://ifaw.org/nl/projecten/redding-en-research-gestrande-zeezoogdieren-wereldwijd


In 2018 rukte het Reddings- en onderzoeksteam zeezoogdieren van 
IFAW uit voor de 5.000ste gestrande dolfijn.  

Jaren ‘90
IFAW redt de welpen van door rijke trofeejagers in Rusland doodgeschoten bruine beren. 
Dankzij de trouwe steun van mensen zoals u wordt dit baanbrekend project inmiddels 
wereldwijd erkend als modelproject voor de rehabilitatie van beren.



IFAW-donateur Angela Gibson legt 
uit waarom ze via haar testament de 
dieren wil blijven beschermen.

“Ik kende IFAW niet, totdat ik een 
artikel in de krant las dat me erg 
ontroerde. Het is bijna 40 jaar 
geleden, maar ik herinner het me 
nog precies. Het ging over de 
zeehondenjacht in Canada, met al die 
weerzinwekkende wreedheden tegen 
zeehonden en hun jonge pups. 

Ik was zo kwaad… ik móést iets doen. 
Ik besefte dat ik het beste de mensen 
kon steunen, die beter dan ik in staat 
zijn om veranderingen af te dwingen. 

Ik denk dat wij als mensen de morele 
verantwoordelijkheid hebben om 
alles wat leeft, te helpen. De waarden, 
principes en het enthousiasme van 
de mensen binnen een organisatie als 
IFAW spraken me direct aan. 

Ik wil altijd dieren helpen als het 
maar even kan. Het opnemen van 
IFAW in mijn testament is voor mij de 

volgende logische stap. Daarmee help 
ik graag mee om alles wat waardevol 
is voor toekomstige generaties te 
bewaren. 

Je hoeft geen miljonair te zijn om IFAW 
in je testament op te nemen. Zo ben 
ik een gewoon mens maar ik weet dat 
zelfs een kleine bijdrage bijzonder 
op prijs wordt gesteld door deze 
geweldige organisatie. 

Het ging allemaal erg gemakkelijk. 
Ik maakte een lijstje van mensen en 
instanties aan wie ik wil nalaten, gaf 
het aan mijn notaris, en die heeft het 
allemaal voor me geregeld.

Toen ik mijn testament had opgesteld, 
was ik in eerste instantie vooral 
opgelucht omdat het nu tenminste 
was geregeld. Het gaf me daarnaast 
ook voldoening: ik was er nu zeker 
van dat mijn wensen zullen worden 
uitgevoerd, en ik wilde vooral dat IFAW 
ook in de toekomst haar werk zou 
kunnen blijven doen.” 

“Het is een bemoedigende 
gedachte dat ik zal voortleven 
in de dieren die door IFAW 
worden geholpen.”
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“Als we nu samen in actie 
komen, blijft wat dierbaar 
is, behouden”

kom meer  
te weten

Onze reddingsteams redden  
dieren, één voor één, altijd en overal

https://ifaw.org/nl/projecten?program=redding-van-wilde-dieren


Jaren 2000
Na de verwoestende tsunami’s in zuidelijk Azië verstrekt IFAW vaccinaties, dierenvoer en 
noodhulp aan huis-, boerderij- en wilde dieren. 
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  heb ik professioneel juridisch advies nodig?
Een testament opmaken waarbij IFAW als begunstigde is opgenomen is 
relatief eenvoudig. In de informatiebladen vindt u wat voorbeeldteksten 
die u eventueel door uw notaris kunt laten gebruiken.   

  welke mogelijkheden zijn er?
Er zijn twee veelgebruikte manieren om IFAW in uw testament op 
te nemen. U kunt IFAW (voor een gedeelte of een percentage) als 
erfgenaam aanwijzen of een vast bedrag in uw testament laten 
opnemen, dit noemen we een legaat. Veel mensen geven de voorkeur 
aan een percentage van hun nalatenschap, omdat ze dan in de pas 
blijven met de inflatie en niet aan waarde inboeten.  

  wij horen graag wat u in uw testament heeft vastgelegd
U kunt ons desgewenst via dit antwoordformulier laten weten of u van 
plan bent om iets aan IFAW na te laten.

   omschrijf uw wensen in  
het antwoordformulier

nalaten aan IFAW is eenvoudig
Een testament laten opmaken is belangrijk, want het geeft u de zekerheid 
dat aan uw wensen wordt voldaan. Het is relatief eenvoudig en we helpen 
u er graag bij. Uiteraard denken veel mensen eerst aan hun familie en 
vrienden. Maar met een deel van uw nalatenschap, al is het maar een  
klein percentage, zouden dieren al enorm geholpen zijn. Hier worden 
enkele belangrijke vragen beantwoord. Verderop in deze gids vindt u 
meer handige tips.

kom meer  
te weten



Jaren ‘10
In samenwerking met lokale en nationale overheden zet IFAW voor het eerst 
gerehabiliteerde nevelpanters uit in het wild in India en biedt daarmee deze zeldzame 
soort nieuwe hoop.



     dieren eerst. We streven naar een wereld waarin alle dieren 
worden beschermd en gerespecteerd. Elke beslissing die we 
nemen, gaat uit van de dieren die we willen helpen.

     in voor nieuwe ideeën. We zijn niet bang voor 
veranderingen. We omarmen nieuwe ideeën en  pakken 
problemen aan door fris te denken en gedurfd te handelen voor 
dier, mens en aarde.

     samen sterker. Samen met donateurs, ngo’s, overheden en 
lokale gemeenschappen werken we aan duurzame veranderingen. 
Met elkaar bouwen we aan een wereld waarin mens en dier samen 
in balans zijn.

     open en eerlijk. We publiceren onze financiële cijfers en 
vertellen eerlijk over ons werk zodat u kunt zien waar we uw geld 
aan besteden en hoe u voor dieren het verschil maakt.

     zeg maar hoe u het wilt. We communiceren graag met u 
op een manier die het beste bij u past. Als u ons laat weten dat u 
minder contact wilt of niet meer van ons wilt horen, respecteren 
we dat.

     uw privacy beschermd. We verkopen uw gegevens nooit 
aan derden, we delen ze ook niet met andere goede doelen. 

toekomst
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wij helpen u graag
We beantwoorden graag uw vragen over ons werk en vinden het ook fijn 
om te weten hoe u benaderd wilt worden. U kunt een mailtje sturen naar 
onze donateursafdeling op info-nl@ifaw.org.  

Ruim 50 jaar na ons bescheiden begin in 1969 introduceert IFAW nu regelmatig 
baanbrekende oplossingen voor de grootste gevaren die dieren en hun leefgebieden 
bedreigen. Nu, aan het begin van de volgende 50 jaar, hebben we uw hulp meer dan 
ooit nodig. 

mailto:info-nl@ifaw.org


een testament in zes eenvoudige stappen 

2

Hoe u via uw testament wilde dieren nog generaties lang 
kunt beschermen.

1 Veel mensen kiezen ervoor om, nadat ze eerst hun geliefden 
hebben bedacht, een percentage van hun nalatenschap aan IFAW 
na te laten. Bereken eerst de waarde van uw nalatenschap, waarbij 
u rekening houdt met onroerend goed en andere bezittingen, 
beleggingen en eventuele schulden.

Bepaal welke familieleden, vrienden en goede doelen u in uw 
testament wilt betrekken.
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Benoem een of meer executeurs over uw nalatenschap. Zij zijn degenen 
die erop gaan toezien dat uw wensen worden uitgevoerd. Wij adviseren 
u twee personen te benoemen; u kunt ook uw notaris vragen om dit 
tegen een vergoeding te verzorgen. 

Bespreek uw wensen die u in uw testament wilt opnemen met diegenen 
die het aangaat en met uw notaris. Hierna zal de notaris uw wensen in 
een testament vastleggen en wordt u uitgenodigd om uw testament bij 
de notaris te komen ondertekenen.

Bewaar uw testament op een veilige plek. Vaak kunt u het kosteloos bij 
de notaris in bewaring geven. Bewaar ter controle ook zelf een kopie. 
Het is belangrijk om van tijd tot tijd te bekijken of uw testament nog 
up-to-date is, bijvoorbeeld na grote veranderingen in uw leven. Laat een 
familielid of goede vriend weten waar het origineel van uw testament 
wordt bewaard.

Als u wilt, kunt u ons via het antwoordformulier achterin deze brochure 
laten weten wat uw plannen zijn. We zouden graag de mogelijkheid 
hebben om u te bedanken.

wilt u IFAW als begunstigde in uw  
testament opnemen, raadpleeg  
uw notaris. Een testament  
opstellen kan zelfs online. kom meer  

te weten

https://www.nunotariaat.nl/online-testament


uw vragen beantwoord

hoe zit het met de erfbelasting als ik iets nalaat aan IFAW?
IFAW is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze fiscale 
status brengt met zich mee dat, als u IFAW in uw testament opneemt, 
hierover geen erfbelasting is verschuldigd. Kijk voor meer informatie 
op https://anbi.nl/belastingvoordeel/ en https://goededoelen.nl/
verantwoording-toezicht/anbi of vraag ernaar bij uw notaris.  

heeft u voorbeeldteksten?
Het is van groot belang om te waarborgen dat, hetgeen in uw testament 
nalaat, bij de door u bedoelde personen en organisaties terechtkomt. 
Alle informatie in uw testament moet kloppen. Hier zijn enkele 
voorbeeldteksten. 

als u IFAW (voor een deel van uw nalatenschap) tot 
erfgenaam benoemt:
Ik benoem tot erfgenaam (voor ......... gedeelte van) mijn nalatenschap: 
Stichting IFAW (International Fund for Animal Welfare), gevestigd aan de 
Javastraat 56 te (2585 AR) Den Haag, KvK inschrijvingsnummer 41096091, 
om dat aan de doelstellingen van haar organisatie te besteden.

als u een geldbedrag (legaat) wilt nalaten: 

Ik laat aan de Stichting IFAW (International Fund for Animal Welfare), 
gevestigd aan de Javastraat 56 te (2585 AR) Den Haag, KvK 
inschrijvingsnummer 41096091, een geldbedrag na van €.... [in woorden 
en cijfers] om dat aan de doelstellingen van haar organisatie te besteden.

https://anbi.nl/belastingvoordeel/
https://goededoelen.nl/verantwoording-toezicht
https://goededoelen.nl/verantwoording-toezicht


Of:  Ik legateer aan de de Stichting IFAW (International Fund for 
Animal Welfare), gevestigd aan de Javastraat 56 te (2585 AR) 
Den Haag, KvK inschrijvingsnummer 41096091, een geldbedrag 
van €.... [in woorden en cijfers] om dat aan de doelstellingen 
van haar organisatie te besteden. 

Of:  Ik legateer aan de de Stichting IFAW (International Fund for 
Animal Welfare), gevestigd aan de Javastraat 56 te (2585 
AR) Den Haag, KvK inschrijvingsnummer 41096091, ....% van 
mijn nalatenschap [in woorden en cijfers] om dat aan de 
doelstellingen van haar organisatie te besteden. 

 
 
 
 
 

wat als ik nog meer vragen heb?

Onze relatiemanager Nalatenschappen en bijzondere giften, Ed Fransen, 
staat u graag te woord. Hij denkt met u mee over uw mogelijkheden en 
bespreekt graag wat uw nalatenschap voor dieren kan betekenen.  
Ed Fransen is telefonisch bereikbaar op 070 335 5011.  
U kunt hem ook mailen op: efransen@ifaw.org   

mailto:efransen@ifaw.org


mijn plannen
  Ik heb IFAW al in mijn testament opgenomen.

  Ik ben van plan IFAW in mijn testament op te nemen.

   Ik zie er op dit moment vanaf om IFAW in mijn testament op te 
nemen maar blijf mij over deze mogelijkheid informeren.

   Ik zie er vanaf om IFAW in mijn testament op te nemen en 
verzoek IFAW hierbij mij hierover niet meer te benaderen.

ik ben er nog niet helemaal uit, wat moet ik doen?
   Als u ergens over twijfelt kunt u altijd bellen met Ed Fransen, 
telefoonnummer 070 3355011 of hem rechtstreeks een e-mail 
sturen op efransen@ifaw.org. Hij beantwoordt graag al uw 
vragen en denkt met u mee. 

ik heb nog wat specifieke vragen, kunt u mij bellen? 
   Bel mij even om uit te leggen wat jullie zoal met mijn 
nalatenschap voor dieren kunnen doen (telefoonnummer 
waarop u gebeld wilt worden op achterzijde vermelden a.u.b.).

We horen graag wat uw bedoelingen en wensen zijn – welk besluit u ook 
neemt. U kunt dit aan ons doorgeven door dit formulier online in te vullen 
<<klik hier>>. Eventueel kunt u dit formulier ook uitprinten en aan ons 
sturen via de adresgegevens onderaan het formulier.

We behandelen alle informatie uiteraard strikt vertrouwelijk.

uw antwoordformulier

mailto:efransen@ifaw.org
https://secure.ifaw.org/nederland/bescherm-de-toekomst-van-de-dieren


mijn gegevens 
Dhr./Mevr.: 

Volledige naam: 

Adres: 

Postcode: 

Telefoon overdag:*  

Mobiel nummer:*  

E-mail: 
*Met het verstrekken van deze gegevens stemt u ermee in om op deze manier 
benaderd te worden.

 
we horen graag van u 

We horen graag waarom u IFAW in uw testament heeft laten 
opnemen maar ook waarom u ons steunt, of hoe belangrijk u de 
bescherming van dieren vindt. U kunt hiervoor de ruimte hieronder 
gebruiken. Dank u wel.

   Veel donateurs vertellen graag in IFAW-magazines en op onze website 
waarom ze iets aan IFAW willen nalaten. Hier aankruisen als u liever 
anoniem wilt blijven.

We verzekeren u dat Stichting IFAW uw persoonsgegevens behandelt in overeenstemming met 
de van toepassing zijnde wetgeving en zoals beschreven in ons beleid inzake privacy. Deze kunt 
u nalezen op de IFAW-website of u kunt hierover contact met ons opnemen. We gebruiken uw 
contactgegevens om u op de hoogte te houden van ons werk voor dieren wereldwijd en om 
u te informeren over andere mogelijkheden om dieren te helpen via onze programma’s in het 
kader van fondsenwerving en belangenbehartiging voor dieren. Voor zover wettelijk toegestaan 
mag het IFAW uw contactgegevens delen met derden, zoals onze IFAW-kantoren in andere 
landen en onze externe dienstverleners. Het IFAW mag uw contactgegevens ook aanvullen met 
gegevens uit externe bronnen. Als u wilt dat wij anders dan op bovenbeschreven wijze met 
uw persoonsgegevens omgaan, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken per brief aan het IFAW, 
Javastraat 56, 2585 AR Den Haag of per e-mail naar info-nl@ifaw.org

mailto:info-nl@ifaw.org


“Het prachtige schubdier is helaas het meest 
verhandelde wilde dier ter wereld. Maar bij IFAW 
hebben we in 50 jaar tijd zoveel ervaring opgedaan 
dat we weten dat het nooit te laat is voor actie. Iedere 
diersoort en elk leefgebied heeft de veerkracht om 
weer op te bloeien en te overleven. Alles valt of staat 
met de actie die we nu ondernemen. Een van de 
effectiefste manieren waarop u kunt helpen, is IFAW 
opnemen in uw testament.” 

Azzedine Downes 
President-Directeur IFAW  
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