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NEEM MEMISA OP 
IN UW TESTAMENT



Blijven verder  
bouwen  aan een  
gezondere wereld 

Sinds haar ontstaan in 1988 heeft Memisa 
steeds kunnen rekenen op de vrijgevigheid 
van trouwe schenkers en sympathisanten. 
Zonder hun betekenisvolle steun had Memisa 
niet kunnen uitgroeien tot de ngo die ze 
vandaag is: een internationale erkende en 
betrouwbare VZW, actief in 7 landen met de 
nodige kennis en expertise die gewaardeerd 
wordt door lokale partners en overheden. 

Maar verschillende van onze schenkers willen 
niet dat hun steun ophoudt wanneer zij er niet 
meer zijn. Ze willen graag een vervolg breien 
aan hun generositeit. En dat kan: door Memisa 
op te nemen in uw testament kunt u blijven 
verder bouwen aan een gezondere wereld. 

Een schenking doen of het opstellen van 
een legaat is een belangrijke beslissing en 
is steeds het resultaat van een diepgaande 
reflectie. Graag staan wij u bij tijdens deze 
procedure. Naast het antwoord op enkele 
praktische vragen (pagina 10), tonen we in 
deze brochure hoe Memisa het verschil kan 
maken. We tonen u twee voorbeelden (pagina 
6 en 7) waar we trots op zijn. Projecten die 
we willen uitbouwen om nog meer mensen 
toegang tot gezondheidszorg te bieden.
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India
Benin

Guinee

Mauritanië

Burundi

België

DR Congo

Lees meer over onze missie en ontdek al onze acties in de verschillende landen op 
www.memisa.be. 

Actief in 7 landen 
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“Mijn hart ligt in DR Congo, ik heb er 
gewoond van 1959 tot 1968 en ik heb 
er zoveel geleerd. Wanneer we met 
de auto rondreden, passeerden we 
vaak zieke of zwangere vrouwen die 
onderweg waren naar medische hulp. 
Ze moesten soms wel 100 kilometer 
stappen vooraleer ze hulp konden 
krijgen! Af en toe pikte ik deze vrouwen 
op en bracht ze naar het dichtstbijzijnde 
gezondheidscentrum. 

Ik heb enorme bewondering voor 
de verpleegkundigen die werken in 
de gezondheidscentra in Congo. Ze 
moeten vaak aan de slag in extreme 
omstandigheden waardoor ze leren hun 
plan te trekken. Dikwijls behandelen ze 
zonder hulp van een dokter zelf een 
open beenbreuk of een appendicitis. 
Het zijn echte helden! 

Ik laat graag na aan Memisa, omdat 
ik weet dat mijn geld goed terecht 
zal komen en omdat het nodig 
is om te blijven investeren in de 
gezondheidszorg in Congo. 

Ik heb enorme bewondering voor de verpleegkundigen in Congo. Het zijn echte helden! Ik laat graag na aan Memisa, omdat ik weet dat mijn geld goed terecht zal komen.

Waarom ik Memisa opnam in mijn testament  
Philip Oers

4

© Memisa



5

© Memisa



6

Op weg  
naar het  
ziekenhuis 

In de Democratische Republiek Congo 
blijft de moeder- en kindersterfte 
onaanvaardbaar hoog, 1 op de 150 
vrouwen sterft er aan de gevolgen van haar 
bevalling of zwangerschap. Dit is ongeveer 
100 keer meer dan in België. Een van de 
hoofdoorzaken hiervan is de moeilijke 
geografische toegang tot gezondheidszorg. 
De wegen zijn er vaak in heel slechte 
staat en bovendien zijn er onvoldoende 
gezondheidscentra of ziekenhuizen en is de 
afstand tussen de centra te groot.

Gezien openbaar vervoer en noodtransport 
voor patiënten zo goed als onbestaande zijn 
in verschillende gebieden van DR Congo 
moeten zwangere vrouwen of andere 
patiënten vaak kilometers te voet of met 
de fiets afleggen. Hierdoor komen ze te laat 
of zelfs helemaal niet aan in het ziekenhuis… 

Totaal             € 19 149
6 helmen € 894

Vervoer van 60 

zwangere vrouwen  

naar het ziekenhuis

€ 405

6 motors € 17 850

Met een schenking van 19 149 euro bijvoorbeeld kunnen wij 
6 motors aankopen, 6 helmen en 60 zwangere vrouwen naar 
het ziekenhuis brengen. 

Daarom investeert Memisa in de uitbouw van 
noodtransport. Samen met onze lokale partners 
worden verschillende soorten transportmiddelen 
omgevormd tot een ambulance. Zo ook de 
motorambulance. Er wordt een zitje toegevoegd 
aan de motor zodat onder meer zwangere vrouwen 
op een veilige manier vervoerd kunnen worden. 
De motorambulance kan ingezet worden op kleine 
(zand)wegen die ontoegankelijk zijn per jeep.

Ik kan mijn baby in mijn armen houden 
dankzij de ambulance. Ik had een 
keizersnede nodig en moest snel naar het 
ziekenhuis. Zonder het noodtransport 
zou ik er uren over gedaan hebben…

Safa, 37 jaar
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Nieuwe  
spoeddienst 

beperkte infrastructuur kunnen noodgevallen 
niet altijd optimaal behandeld worden, met soms 
catastrofale gevolgen… 
   
Om te vermijden dat patiënten uren moeten 
wachten voor ze een bed toegewezen krijgen,  
breidt Memisa de spoeddienst uit. Naast 
het ziekenhuis is een open ruimte van 50 
op 200 meter, ideaal voor een modernere 
spoedafdeling met een apart onthaal, 
verschillende behandelingskamers, opslagruimte 
voor medicijnen en wachtzalen.  

Memisa strijdt voor toegang tot kwaliteitsvolle 
gezondheidszorg voor iedereen. We kunnen 
het niet aanvaarden dat een patiënt in nood 
niet geholpen wordt, simpelweg omdat er geen 
bed meer vrij is op de spoeddienst of omdat de 
geneesmiddelen op zijn.

Totaal             € 92 925
Voorbereidingen en 

grondwerken 
€ 3 987 

Metselwerk en beton €  29 779 

Schrijnwerken 
(aluminium, metaal  
en glas) 

€  9 047

Isolatie en afsluiting €  24 950

Loodgieterij €  8 068 

Verf €  5 183

Elektriciteit €  11 911

Met een schenking van 100 000 euro bijvoorbeeld kunnen 
wij een nieuwe spoeddienst bouwen waar de 409 208 
inwoners van de gezondheidszone naar toe kunnen indien 
nodig.

De meest voorkomende ziektes bij 
kinderen zijn nog steeds malaria, 
ernstige ondervoeding en bloedarmoede.” 
Het is cruciaal dat die ziektes op de 
spoeddienst onmiddellijk herkend worden 
zodat er snel gestart kan worden met 
de juiste behandeling.

Een behoorlijke gezondheidszorg is niet 
mogelijk zonder degelijke infrastructuur. 
Daarom investeert Memisa in de bouw 
en renovatie van gezondheidscentra en 
ziekenhuizen.

In het noorden van Benin telt de 
spoeddienst van het St Jean de Dieu 
de Boko-ziekenhuis slechts vijf bedden. 
Bovendien beperkt de hele spoedafdeling 
zich tot één ruimte van 35 m².  Zo zijn er 
geen afzonderlijke onderzoekskamers, 
is er geen bureau noch wachtzaal en 
er zijn zelfs geen toiletten. Door de 
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Emilienne, 45 jaar 
verpleegster op de pediatrie, werkt al twintig 
jaar in het ziekenhuis van Boko.  Ze heeft het 
ziekenhuis zien groeien en veranderen, maar de 
spoeddienst is in al die jaren niet aangepakt…
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Memisa, een 
betrouwbare 
partner 

Institutionele donoren 

Onze financiering is een combinatie van particuliere 
giften, legaten en subsidies. Dat subsidies een 
belangrijk onderdeel van onze financiering vormen, 
bewijst het vertrouwen van de belangrijkste 
institutionele donoren. Maar onze programma’s 
worden slechts gedeeltelijk gefinancierd door 
institutionele donoren: we hebben de vrijgevigheid 
van schenkers - mensen zoals u en ik die geloven 
dat in een solidaire wereld iedereen recht heeft 
op kwaliteitsvolle gezondheidszorg - nodig, om 
complementaire financiering te krijgen. Op deze 
wijze draagt uw bijdrage bij aan het verwezenlijken 
van een groot project!
 

Solidaire waarden 

Memisa is een christelijk geïnspireerde organisatie. 
Waarden als rechtvaardigheid, gelijkheid en 
integriteit zijn erg belangrijk voor ons. Samen 
met lokale organisaties timmeren we dagelijks 
aan de uitbouw van een degelijke medische 
gezondheidszorg, ook voor de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen. 

Transparant 

Transparantie gaat hand in hand met eerlijkheid en 
respect bij Memisa. Zo zijn we lid van de Vereniging 
voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) die de 
Belgische bevolking garanties wil bieden van de 
morele kwaliteit van de fondsenwerving en van 
de transparantie van onze rekeningen. Jaarlijks 
publiceren wij een jaarverslag en een financieel 
verslag. 

Lokale initiatieven 

We geloven sterk in de kracht en initiatieven van 
mensen op het terrein. Daarom werken we ter plaatse 
samen met lokale (middenveld)organisaties, 
overheden en medische diensten om de bestaande 
gezondheidsstructuren te ondersteunen. Via deze 
capaciteitsversterking verhogen we de autonomie 
van de lokale bevolking, waardoor de verandering 
duurzaam en blijvend is. 

Expertise 

In de  wereld van ontwikkelingssamenwerking is 
Memisa een relatief kleine speler, maar net daardoor 
kunnen we al het bovenstaande waarmaken. 
We werken samen met lokale partners die we 
vertrouwen. De projectmanagers van Memisa 
bezoeken regelmatig het terrein om de voortgang 
van de projecten op te volgen.  We hebben al 
meer dan 30 jaar ervaring, wat ons helpt nieuwe 
uitdagingen en obstakels te overwinnen.
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Praktische vragen

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoeft het opmaken van een testament niet ingewikkeld te zijn. 
U maakt namelijk een afspraak bij een notaris en u legt in eigen woorden uit wat u wilt schenken en aan 
wie. Aarzel niet om ons te contacteren, wij helpen u graag bij het vinden van een notaris in uw buurt. Uw 
testament is bovendien een persoonlijk stuk. U kunt dit altijd weer wijzigen. 

Ik heb wettelijke erfgenamen, kan ik Memisa toch opnemen in mijn testament? 

Uiteraard wenst u in eerste instantie zorg te dragen voor uw naasten. Maar tegelijkertijd wil u ook iets 
betekenen voor de meest kwetsbaren. Dat kan perfect, u kan een deel van uw erfenis nalaten aan uw 
kinderen of andere verwanten en een deel aan Memisa. 

Wat is het verschil tussen een schenking en een legaat?

Een legaat is een gift die vastgelegd werd per testament en overgemaakt wordt na het overlijden. Een 
schenking daarentegen gebeurt wanneer de schenker nog in leven is. Meer details hierover vindt u in het 
boekje “ Goed geregeld, goed gegeven” van Testament.be, dat wij u graag opsturen indien u dat wenst. 
Neem dan even contact met ons op.  

Hoe werkt een duolegaat? 

Een duolegaat houdt in dat u naast één of meerdere familieleden of kennissen ook één of meerdere goede 
doelen zoals Memisa opneemt in uw testament. Deze formule is fiscaal voordelig, want Memisa (een 
erkende organisatie) betaalt dan de successierechten van uw familieleden en kennissen. Het resultaat is 
in vele gevallen dat uw erfgenamen netto meer erven én ook Memisa een bedrag erft. Zo kan Memisa de 
gezondheidszorg voor de allerarmsten blijven ondersteunen, terwijl dit ook financieel voordelig is voor uw 
erfgenamen.
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Contact 

Denkt u eraan om Memisa op te nemen in uw testament? Heeft u nog 
bijkomende vragen? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij luisteren naar uw verhaal en 
helpen u graag verder. 

U kunt ons bereiken: 
 

   Sander Vandendriessche
   +32 2 454 15 49
   Of via mail: testament@memisa.be 
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VU: Frans Polman 
Maatschappelijke zetel:  
de Meeûssquare, 19
1050 Brussel.

Memisa België VZW 
IBAN BE92 3100 9000 0023

T: 02 454 15 49
communicatie@memisa.be
www.memisa.be

Together for health

memisa

Volg memisabelgium via:
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Raadpleeg ons jaarverslag op:  
https://memisa.be/jaarverslag/


