Geef uw idealen door
voor beter zicht en een
hoopvolle toekomst

Nalaten aan Eye Care Foundation

Geef uw idealen door voor beter zicht en

Geachte donateur,
U bent al lange tijd
verbonden aan Eye Care
Foundation (ECF). Velen van u
vanaf het prille begin. Mede
dankzij uw steun kunnen
wij onze activiteiten en
programma’s ieder jaar weer
realiseren. Uw betrokkenheid
en trouwe steun maakt onze
organisatie tot wat wij zijn en
daar zijn wij heel trots op.
In deze brochure delen we een
aantal van onze plannen voor
de langere termijn. Door ECF
op te nemen in uw testament
kunt u op een bijzondere
manier verbonden blijven en
het werk van ECF in de verre
toekomst blijven steunen. Dat
zou geweldig zijn!
Karin Vlug
Relatiebeheerder
Nalatenschappen

Terugblik
Eye Care Foundation (ECF) is in 2008
ontstaan door het samengaan van Oogzorg Wereldwijd en Mekong Eye Doctors.
Oogzorg Wereldwijd richtte zich op hulp
aan Nepal, om mensen met onnodige en
te voorkomen blindheid te helpen.
Mekong Eye Doctors had dezelfde missie
in Vietnam. In de jaren ’90 reisden
oogartsen en verpleegkundigen naar
Nepal en Vietnam om daar operaties uit te
voeren, vooral staaroperaties. Expedities
-de zogenaamde oogkampen- werden
vanuit Nederland georganiseerd waarbij
in een paar weken tijd zoveel mogelijk
mensen geopereerd werden.
Bij beide stichtingen verschoof de focus
van directe hulp door de vrijwilligers naar
structurele steun. Ook werd de oogzorg
uitgebreid naar andere landen, waaronder
Cambodja, Laos, Tanzania en Ghana.
De nadruk kwam te liggen op het opleiden
van oogheelkundig personeel, het bouwen
en inrichten van oogklinieken en
oogziekenhuizen en het versterken van
kwalitatief goede oogzorg als onderdeel
van de algemene gezondheidszorg.
Met een duidelijke visie en missie werkten
beide stichtingen aan het verbeteren van
de leefomstandigheden van de meest
arme mensen.
In 2008 werd gezamenlijk besloten op te
gaan in een nieuwe organisatie: Eye Care
Foundation (ECF). Door samen te werken
ontstond meer slagkracht.

een hoopvolle toekomst
Van staaroperatie
en bril tot
opleiding van oogarts

Het werk en de missie bleven hetzelfde:
voorkomen en bestrijden van onnodige
blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden. Of het nu gaat om een
staaroperatie, een bril, de opleiding van
een gezondheidswerker of een oogarts:
alles droeg en draagt nog immer bij aan de
verwezenlijking van onze prachtige missie!
Onze missie
We hebben een wereld voor ogen waarin
onnodige blindheid en slechtziendheid
niet langer de mogelijkheden van mensen
beperkt. Een wereld waarin een einde
komt aan ongelijke toegang tot goede en
bereikbare oogzorg en waarin iedereen
de mogelijkheid heeft met een scherp
zicht aan een eigen toekomst te bouwen.
Zelfstandigheid ontplooien en op eigen
benen staan, zonder afhankelijk te zijn van
anderen, dat is waar ECF aan bijdraagt.

Incidentele programma’s
maakten plaats voor
duurzame samenwerking

Wanneer kinderen slecht zien of blind zijn
heeft dat veel invloed op de schoolprestaties, de persoonlijke ontwikkeling en
het vermindert de kansen op een
hoopvolle en zelfstandige toekomst.
Wereldwijd kan 90% van blindheid en
matige tot ernstige visuele beperkingen
voorkomen of gecorrigeerd worden. ECF
richt zich op de armste gemeenschappen
voor wie de toegang tot kwalitatief goede,
medische oogzorg (nog) onbereikbaar of
onbetaalbaar is.

Enkele van onze plannen voor de toekomst
ECF is een non-profit
organisatie met kantoren in
Europa, Azië en Afrika. Onze
organisatie richt zich op het
voorkomen en genezen van
blindheid en slechtziendheid
van mensen in
lage-inkomenslanden.
Maar liefst 89% van de mensen met een visuele beperking
woont in een land met lage
inkomens. Wanneer mensen
blind zijn of een visuele
beperking hebben, hebben ze
vaak minder kansen op werk.
Daarnaast worden zij steeds
meer afhankelijk van hun
familieleden en vrienden.

Toekomstplannen in Nepal
In 1993 werd met steun vanuit Nederland
het Himalaya Eye Hospital in Pokhara
geopend. Het ziekenhuis was bedoeld om
de mensen in het bergachtige achterland
in Nepal van oogzorg te voorzien. Vanuit
dit ziekenhuis werden en worden nog
steeds vele oogkampen georganiseerd.
Op deze manier wordt oogzorg dichter
bij de mensen gebracht.
Inmiddels zijn er 21 oogklinieken die als
eerste hulpposten dienen, waar simpele
oogproblemen worden behandeld, brillen
aangemeten en waar patiënten met
ernstige problemen worden doorverwezen
naar het oogziekenhuis. Ook worden
er wachtlijsten aangelegd voor mensen
met staar die geopereerd worden bij een
eerstvolgend oogkamp.

Het oogziekenhuis aan de grens met India,
het Mechi Eye Hospital, en het Himalaya
Eye Ziekenhuis, leveren hoogwaardige,
gespecialiseerde oogzorg aan mensen
uit Nepal en India. In beide ziekenhuizen
worden opleidingen gegeven aan oogartsen, optometristen en ondersteunend
personeel.
Ook in de (verre) toekomst wil ECF steun
geven aan oogkampen die vanuit beide
ziekenhuizen georganiseerd worden om
meer mensen te bereiken die in de verafgelegen, bergachtige gebieden wonen.

oogzorg
daadwerkelijk
dichterbij bij huis

De samenwerking tussen ziekenhuizen
en oogklinieken, het (verder) ontwikkelen
van een goed verwijssysteem zodat
niemand tussen wal en schip valt, blijft
onze aandacht houden.
Nauwe samenwerking met de Nepalese
en Indiase gezondheidsdiensten is hierbij
een absolute voorwaarde.

Bewustwording en
weten waar men
terecht kan is zo
belangrijk

Toekomstplannen in Laos
In 2007 vroeg het Comité Nationale
Oogzorg aan Eye Care Foundation om de
oogzorg in de twee oostelijke, zeer arme
provincies Xieng Khouang en Houaphan
te ondersteunen. Een jaar later werd een
begin gemaakt met het oogzorgprogramma
in de provincie Xieng Khouang. Als gevolg
van de vele onontplofte bommen en
granaten in deze grensprovincie met
Vietnam (achtergebleven tijdens de
Vietnamoorlog), raakten (en raken)
spelende kinderen en boeren gewond,
vaak met oogletsel.

Om goede hulp te bieden is met financiële
steun van ECF het kleine onderkomen van
de oogafdeling in het provinciale ziekenhuis in Phonsavan (hoofdstad van Xieng
Khouang) in 2015 omgebouwd tot
zelfstandige oogkliniek.
Er zijn belangrijke stappen gezet die laten
zien dat er meer mensen bereikt worden
met kwalitatief goede oogzorg. Naast het
verbeteren van de oogzorg ligt de focus

op het vergroten van bewustwording
zodat de mensen weten waar ze voor
behandeling terecht kunnen.
Voor veel mensen die wonen in de meer
afgelegen gebieden in Laos blijft goede
oogzorg moeilijk bereikbaar en daarom
zet ECF zich in om de oogzorg dichter
bij de dorpelingen te brengen. Om dit
te bereiken worden dorpsgezondheidswerkers opgeleid en ingezet. Hun rol is
cruciaal, vooral waar het gaat om
mensen verwijzen naar een oogkliniek
of oogziekenhuis.
De ontwikkeling van de oogzorg in
Laos gaat langzaam en daarom is het
belangrijk de komende jaren dit land
structureel te blijven ondersteunen.
Toekomstplannen in Tanzania
De regio Morogoro is een van de
grootste regio’s in Tanzania, anderhalf
keer zo groot als Nederland met ruim
twee miljoen inwoners en slechts twee
oogartsen.
De komende jaren zal onze aandacht in
Tanzania vooral gericht zijn op het opleiden van oogartsen, optometristen en
oogverpleegkundigen om het groeiend
aantal mensen met een oogafwijking nu
en in de toekomst te kunnen behandelen.
ECF streeft ernaar om in alle 31 regio’s
van Tanzania een oogafdeling te realiseren met tenminste twee gekwalificeerde
oogartsen. En oogteams in de districtsziekenhuizen die allen beschikken over
een staarspecialist, oogverpleegkundigen
en een optometrist. Ons plan is ambitieus,
maar met vereende krachten komen we
stap voor stap dichterbij dit doel.

“Wij zijn hier in Nederland zo
bevoorrecht. Daarom
kunnen we echt iets doen voor
anderen die het zoveel minder
hebben. Dat is noodzakelijk en
zinvol.”

“Ik ben vooral heel trots op
wat door ECF bereikt is in
Zuidoost-Azië en dan specifiek
voor de allerarmsten, want
zonder goed zicht raken
mensen geïsoleerd.”

“Opleiding oogartsen en
oogkampen; dit alles is
belangrijk, met als doel dat
een land uiteindelijk self
supporting wordt.”

donateurs vertellen
“Zoals in Nepal, die verhalen over
kinderen die dagenlang met hun moeder
op de rug naar een oogkliniek lopen.
En dan kan moeder voor het eerst sinds
jaren de kinderen weer zien; het blijft
indrukwekkend.”

“ ECF geeft door haar hulp aan arme
mensen met staar een volkomen nieuw
en fantastisch perspectief: mensen kunnen weer ZIEN!! Het is belangrijk dat dit
mooie werk nog lang doorgaat. Daarom
heb ik ECF in mijn testament
opgenomen. “

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 ECF naast uw kinderen,
familieleden, vrienden en andere goede
doelen tot erfgenaam te benoemen.
Er zijn daarbij verschillende mogelijkheden.Een geldbedrag kan in de vorm van
een vast bedrag (legaat) of als percentage
van de nalatenschap in het testament
vermeld worden. Daarnaast is het
mogelijk bepaalde goederen na te laten,
waarvan de opbrengst na verkoop aan het
werk van ECF ten goede komt. Verandert
uw situatie of wilt u een andere verdeling?
Dan kunt u uw testament altijd wijzigen.

Oogartsen, optometristen
en oogverpleegkundigen
opleiden

Omdat ECF 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 ECF.

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.

Hoe kan ik een testament opstellen?
Nalaten aan één of meerdere goede doelen
kan alleen vastgelegd worden via een
testament dat door de notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven
verklaring) is niet rechtsgeldig. De notaris
adviseert 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.

Wat is een executeur?
De executeur is iemand die in het
testament wordt aangewezen om een
bepaald aantal taken uit te voeren na
uw overlijden. Voor het opzeggen van uw
abonnementen 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
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/
connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/
gift-aftrekken
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