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In een snel veranderende wereld worden mensen, organisaties 
en bedrijven uitgedaagd om na te denken over vernieuwing en 
verbetering. Soms is het een streven op zich, vanuit gedrevenheid 
om het beter en efficiënter te doen, soms is het zonder meer een 
kwestie van overleven.

De voorbije jaren is die uitdaging tot verbetering en innova-
tie ook aan Wereld Missie Hulp niet voorbij gegaan. Zowel de 
interne uitdagingen, als die van buitenaf, hebben onze organisatie 
gedwongen anders te gaan denken over onszelf, én over steun aan 
ontwikkelingsprojecten waarvan we dagelijks verzoeken binnen 
krijgen. 

Daarom leek het ons een ideaal moment om een nummer van 
ons tijdschrift op te bouwen rond het thema ‘innovatie’. Vanuit 
onze eigen werking staan we even stil bij onze eerste deelname 
aan de Open Bedrijvendag en aan ons nieuw Track & Trace sys-
teem waardoor we een nog betere dienstverlening kunnen bieden.
 
En dat wij niet de enigen zijn die bezig zijn met het zichzelf steeds 
hernieuwen, bewijzen de interviews die we afnamen van de ver-
antwoordelijken van enkele projecten die WMH met veel plezier 
ondersteunt. Met artikels rond een indrukwekkend, laagdrem-
pelig waterzuiveringssysteem in DR Congo, de verbetering van 
het droogproces van koffiebonen, en het implementeren van een 
eigentijds kioskbeheer, bieden we alvast een korte en beperkte 
blik op de verscheidenheid aan innovatieve projecten die we 
vanuit WMH met graagte ondersteunen.

Dit boeiende werk kunnen we enkel dankzij jullie verwezenlijken. 
Met de kleding die jullie doneren en de giften die jullie doen, 
maken we een ongelooflijk verschil voor velen. We zijn er dan ook 
ontzettend dankbaar voor, en misschien is de eindejaarsperiode 
het moment bij uitstek om ons voor het aankomende jaar alvast 
een (financieel) duwtje in de rug te geven. Onze garantie is dat 
het goed terechtkomt, daar waar de noden het hoogst zijn. Alvast 
hartelijk bedankt.

Veel leesplezier!

Mercie is een gratis uitgave van WMH
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“Het onderscheid tussen een 

leider en een volger is inno-

vatie.”

Steve Jobs

“Vele mislukkingen zijn het 

gevolg van het feit dat men 

niet besefte hoe dicht men bij 

het succes was, toen men het 

opgaf.”

Thomas Alva Edison

“Succesvolle mensen signale-

ren meteen nieuwe mogelijk-

heden, durven snel moeilijke 

beslissingen te nemen en 

komen onmiddellijk in actie. 

Volg deze principes en je dro-

men komen uit.”

Dr. Robert Schuller

“Het zijn niet de sterkste 

soorten die overleven en ook 

niet de meest intelligente. 

Het is de soort die het beste 

reageert op veranderingen.”

Charles Darwin

“Wat het brein kan  

bedenken, kan ook worden  

bereikt.

Napoleon Hill

“Het pad naar succes en het 

pad naar falen zijn bijna 

exact dezelfde paden.”

Colin R. Davis

VI PS OVER I N NOVATI E …

“In de kern van moeilijkheden 

schuilen mogelijkheden.”

Albert Einstein

“De formule voor succes 

kan ik je niet geven. Die voor 

falen wel. En die luidt: het 

iedereen naar zijn zin willen 

maken.”

Herbert Swope

“Of we vinden een weg, of 

we maken er één.”

Hannibal

“Een pessimist ziet in elke 

kans de moeilijkheden. Een 

optimist ziet in elke moeilijk-

heid de kansen.

Sir Winston Churchill
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1 man won 120 euro

Luc Versavel, afkomstig uit Borsbeek, 

won een bon van schoenen Torfs ter 

waarde van 120 euro. Op maandag 9 ok-

tober kwam hij deze bon afhalen met veel 

trots; zijn vrouw zal er blij mee zijn ;-).

10.000 broodzakken 

werden verdeeld om 

reclame te maken voor 

dit grootse evenement.

Bij deze bakkers waren de WMH-brood-

zakken te vinden: ‘Sint Jozef’ te 

Boechout, ‘Bieke’ te Hove , ‘Elly’ en ‘Van 

Craen’ te Lint, ‘Steenackers’ en ‘Herd-

rickx’ te Lier, ‘Goeminne’ en ‘Van Herck’ 

te Mortsel en ‘Ellen’  

te Borsbeek.

01/10/2017: De eerste keer dat Wereld Missie 

Hulp deelnam aan de Open Bedrijvendag.1 e

10.000

120

OPEN BEDRIJVEN DAG 

@ WM H I N CIJ FERS
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131 mensen hebben 

deelgenomen aan onze 

wedstrijd

Alle participanten hebben daarmee een 

sleutelhanger gewonnen. 

De oplossingen op de vragen die ze moes-

ten beantwoorden zijn terug te vinden 

achteraan in deze MERCIE.

448 mensen kwamen 

WMH bezoeken.

Er werden 700 goodiebags klaargemaakt 

om uit te delen aan alle deelnemers.

Inhoud? Dit magazine (MERCIE), een WMH-kaft en -flyers, jojo en portemonnee.

45 personeelsleden en vrijwilligers droegen een 

WMHcrew-petje. 

45

131

448

700
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G ETU IG EN ISSEN

van AFD Project Lombok was dit: “Hoe kan je 
de kwaliteit van koffie in Lombok verbeteren 
en de oogst van koffieplantages zo rendabel 
mogelijk maken?” en in dat van AFD Project 
Kamutamba: “Hoe kan je ervoor zorgen dat de 
uitbating van de kiosk (meer) winst oplevert?”.
En het is niet omdat de studenten pas in 
de zomer voor zes weken naar het land van 
bestemming trekken, dat ze in België niet aan 
voorbereidend onderzoek doen. Zo nam AFD 
Project Lombok het hele koffieproces onder de 
loep voor vertrek, en ontwikkelde AFD Project 
Kamutamba al een try-out app. Ook werden 
teambuildings georganiseerd, zodat alle teamle-
den elkaar goed leerden kennen voor vertrek.

“Inlezen is een must, want 
pas wanneer je het koffie-
proces volledig snapt, kan je 
een lijst met opties maken: 
Wat zou daar eventueel 
werken? En welke optie 
lijkt ons haalbaar?”

Noëmie Hisette, Lucie D’Haene,
Jef Stegen, Dick Wynendael,
Eva Lindemans, Pepijn Wuytack

Hoe AFD vzw concreet  
te werk gaat

AFD biedt studenten de kans om hun kennis in 
te zetten voor de vooruitgang van Zuid-Ame-
rika, Afrika en Zuidoost-Azië. Studenten die 
graag mee willen werken aan dit goede doel, 
‘solliciteren’ bij AFD en kunnen een project 
toegewezen krijgen dat aanleunt bij hun inte-
resses en kunde. Multidisciplinaire teams die op 
zoek gaan naar een innovatieve oplossing voor 
een specifiek probleem/project worden samen-
gesteld.

Een goede voorbereiding 
is het halve werk

AFD gaat steevast op zoek naar projectpartners 
in het land waar de studenten terecht zullen ko-
men. Deze projectpartners komen telkens met 
een onderzoeksvraag naar AFD. In het geval 

AFD staat voor ‘Academics For Development’, vertaald ‘Academici Voor Ontwikkeling’.  

Maar eigenlijk zou AFI - ‘Academics For Innovation’ - een correctere naam zijn voor deze 

organisatie. Heel hun manier van werken is namelijk gestoeld op procesoptimalisatie. 

WMH had het genoegen om een gesprek aan te gaan met tien studenten die aan twee ver-

schillende projecten van AFD werkten, nl. koffieoptimalisatie in Indonesië  

en app-ontwikkeling in Zambia.

STUDEREN &  

OPTIMALISEREN
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Eerst zien, dan doen

Toen de leden van AFD Project Lombok voet 
zetten aan Indonesische grond, bezochten ze 
meteen twee koffieboeren in Bali die koffie 
produceren van hoogstaande kwaliteit. Van 
deze succesvolle boeren kregen ze tips & tricks 
mee die ze naderhand zouden kunnen gebruiken 
in Lombok. Zo leerden ze alles over ‘cascada’ en 
over het hoe en het waarom van een droogtent. 

Ter info: Een droogtent roept een serregevoel 
op en laat koffiebonen sneller drogen, zorgt 
ervoor dat er geen stof of regen aan de bonen 
kan komen, en dat ze op constante temperatuur 
blijven. Het verschil tussen dag en nachttempe-
ratuur kan immers erg oplopen in Indonesië.

Nadat de AFD-studenten in Bali alles geleerd 
hadden over droogtenten, bouwden ze er één 
na op Lombok. Ook leerden ze de boeren op 

Lombok dat de bessen (dit is het omhulsel 
waarin de koffiebonen zitten) geen afval zijn. 
Van de pulp van deze bessen (genaamd ‘casca-
da’) kan namelijk thee gemaakt worden. 

Sensibiliseren en werken  
met lokale producten

De Coffee Berry Borer (CBB) - een klein 
insect dat gaatjes in een koffieboon maakt, ze 
opeet en zich erin voortplant - bracht aan 20% 
van de koffiebonen in Lombok schade toe. De 
Indonesische overheid was al op de hoogte van 
dat probleem en had de lokale boeren reeds 
voorzien van vallen. ‘Enige’ probleem? De boe-
ren gebruikten deze vallen niet omdat ze niet 
goed wisten waarvoor ze dienden. 

Op de volgende pagina kom je te weten hoe 
AFD dit probleem tackelde.

KOFFIEVERBETERINGEN 

OP LOMBOK

AFD B A L I
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Oplossingen die AFD bood  
aan dit euvel? 

1. Water en zeep gebruiken om de CCB’s te 
laten verdrinken (terwijl daarvoor enkel water 
gebruikt werd) 

2. Zaken die je ter plekke kan vinden - zoals een 
Yakult flesje - inschakelen als omhulsel waar het 
aantrekkingsmiddel in zit (i.p.v. het echte, dure 
omhulsel) 
 

 

3. Het maken van een sensibiliseringsposter in 
het Indonesisch zodat de lokale boeren be-
grijpen hoe ze de vallen moeten gebruiken en 
waarvoor ze dienen.
 

Lucie: “Alles gaat over com-
municatie en dingen klaar 
en duidelijk uitleggen aan 
de lokale bevolking.”

Soms moet je het ook niet te ver 
gaan zoeken…

Door de locatie van project Lombok op google 
maps aan te duiden, trokken heel veel toeristen 
naar de lokale koffieboeren. De 3.726 meter 
hoge vulkaan ‘Mount Rijani’ ligt immers vlakbij 
de gronden van deze boeren en is één van de 
grootste toeristische trekpleisters in Indonesië. 

G ETU IG EN ISSEN
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Wist je dat er in 2012 een wet gestemd is in Zambia die luidt: “Patiënten mogen niet betalen 

voor hun zorg. De overheid en de kerken moeten al deze kosten dekken.”? Gevolg? Sommi-

ge klinieken in Zambia richten sindsdien inkomstengenererende activiteiten (in het Engels: 

Income Generating Activities, afgekort als: IGA’s) op om de tekorten op hun budget voor 

de dagelijkse werkingskosten (zoals lonen en medicijnen) te dekken. Zo ook het St. Theresa 

Mission Hospital in Ibenga. 

KIOSKMANAGE-

MENT IN ZAMBIA
AFD Z A M B I A

Florence Deckers, Andreas Vande Voorde,
Siemen Dhooghe, Christian Stockem,
Aurelie Vercaempt, Jonathan Bonfirma

De uitdaging die komt kijken bij het 
uitbaten van IGA’s 

Omdat het hospitaal reeds onderbemand is 
(omdat de overheid weinig geld geeft om lonen 
uit te betalen), hebben de dokters en verpleeg-
sters weinig tijd om de managementtaken die 
komen kijken bij het uitbaten van IGA’s op zich 
te nemen. O.a. de kiosk (één van de IGA’s) 
bracht heel weinig geld op. Onze Leuvense 
studenten werden dan ook naar deze kiosk ge-
stuurd om de boekhouding van nabij te bekijken 
en de zaak beter te doen draaien. 

Tot onze studenten hun intrede maakten in deze 
kiosk, werd de boekhouding bijgehouden op 
papier. Dingen moesten vaak overgeschreven 
worden, wat de kans op het maken van fou-
ten vergroot. Reken daar nog eens bij dat het 
meeste winkelpersoneel niet goed kan lezen en 
schrijven & dat het ziekenhuispersoneel geen 
tijd had/nam om de boekhouding te analyseren, 
en je merkt al snel dat de situatie vrij uitzicht-
loos was.

Dé oplossing? Een app ont-
wikkelen die de boekhou-
ding vergemakkelijkt. 

Aurelie: “Deze kleurrijke app geeft automatisch 
aan welke stock aangevuld moet worden (met 
aantallen) en laat je in een mum van tijd zien 
waar het geld naartoe gaat.“

Andreas: Deze app vertelt je: “’Dit gebeurt 
er nu’. Dat maakt managementbeslissingen 
makkelijker en zorgt ervoor dat ze sneller door-
gevoerd kunnen worden. Om een voorbeeld te 
geven: ‘Je ziet onmiddellijk wat de topproducten 
zijn - in dit geval kauwgom - en er wordt meteen 
gezegd dat er tien rollen bijgekocht moeten 
worden. Vooraleer onze app gebruikt werd, 
werd de stock van kauwgom amper 10 van de 52 
weken aangevuld. Dat zorgde ervoor dat er heel 
wat potentiële inkomsten mislopen werden.’” 

De AFD-studenten slaagden met glans in hun 
grootste uitdaging, nl. ervoor zorgen dat het 
winkelpersoneel deze app continu gebruikt. Hét 
bewijs dat de app heel intuïtief werkt.

De medewerkers van WMH zijn alvast erg 
onder de indruk van de inzet en het kunnen van 
deze studenten en wensen hen nog heel veel 
succes!
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Wat voor Luc Lefevere in 1971 eenvoudigweg begon als een lesopdracht in het Kadivacollege 

te Kansenia (een brousseplek in Congo), is anno 2017 uitgegroeid tot een groots waterproject 

van technologische hoogstand. Dit project heeft maar één doel voor ogen: veilig, gezond en 

betaalbaar drinkwater voorzien voor zoveel mogelijk Congolezen.

VAN VERTALER 

TOT ‘PUUR  

WATER’FILTER-

PROFESSIONAL 
D . R .  C O N G O 

Hoe dit alles kon gebeuren?

Toen Luc & Viviane in juli 1973 beslisten om terug 
te keren naar België na een tweejarige lesgeefcarri-
ère in Congo beseften ze maar al te goed dat ze hun 
hart verloren hadden aan dit Centraal-Afrikaans 
land. Hoewel ze een gezin stichtten en een carrière 
opbouwden in België, bleef het in hun achterhoofd 
knagen: “Wij kunnen het niet maken om niets te 
doen.”.

In 2013 besliste Viviane om haar lerarescarrière 
verder te zetten in Congo en daar Toegepaste 
Informatica te gaan onderwijzen. Voor haar vertrek 
sprak ze enkele Vlaamse scholen aan met de 
vraag om schoolgerief mee te mogen nemen naar 
Kansenia. Belgische ziekenhuizen vroeg ze dan weer 
om medisch materiaal. Op al deze vragen werd vlot 
ingegaan, en Viviane combineerde haar lesopdracht 
dan ook maar al te graag met het checken van de 
aankomst van het gedoneerde gerief.

Na haar thuiskomst zei ze telkens tegen Luc: “Men-
sen gaan ginder letterlijk dood van het vieze water. 
Luc, kan je hier niets aan doen, kan je hier niets op 
vinden?” Initieel dacht Luc niet al te veel te kunnen 
doen aan deze problematiek, maar toen hij in 2014 

toevallig een vertaling maakte voor een weten-
schappelijk bedrijf dat op technologisch hoog niveau 
bezig is met water, veranderde alles. In één van de 
bronnen van het artikel dat Luc moest vertalen, 
werd LifeFiltra vermeld. Dit bedrijf kan van om het 
even welk water drinkwater maken, en werd al snel 
partner van het project O-safi (O = ‘eau’ fonetisch 
geschreven en ‘safi’ betekent puur in het Swahili). 

Op onderzoek - je moet 
eerst de huidige situatie 
kennen om er iets aan te 
kunnen veranderen…

In de dorpen in Congo moeten mensen kilometers 
lopen om water te halen, soms meermaals per dag. 
Zij trachten water af te tappen aan de waterkranen 
die te vinden zijn in heel het land. Mensen uit het 
dorp komen naar deze aftakpunten om water af te 
tappen. Met een geel bidonnetje water keren ze dan 
weer naar huis. Ook kinderen worden er vaak op uit 
gestuurd... 

Probleem: dit bronwater is niet drinkbaar en de 
vaalgele bidons zitten vaak vol schimmel. Bacteriën, 
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osafi
sante sana!

virussen en ziektekiemen tieren hier dus welig in. 
De oplossing? Die wordt geboden door LifeFiltra.

LifeFiltra kan alle water 
zuiver maken…

Toen Luc FilteFiltra toevallig leerde kennen via één 
van zijn vertaalprojecten, nam hij contact met hen 
op. Hij stelde deze firma de volgende vraag: “Be-
schikken jullie over een drinkwaterzuiveringssys-
teem dat zou kunnen werken in Congo? Zo ja, zou 
ik de licentie voor dit systeem mogen hebben zodat 
ik het kan verkopen in Congo?” Gelukkig konden 
beide vragen op een volmondig ‘ ja’ rekenen.

Systeem; check
Licentie; check
En nu?

Omdat dit systeem om veilig en gezond drinkwater 
te verkrijgen natuurlijk niet overal geplaatst kan 
worden, opteert Luc ervoor om het eerst te plaat-
sen in scholen, ziekenhuizen, gezondheidsscentra en 
missieposten. Daar is de situatie het meest precair. 
De volwassenen van morgen zitten immers nu op 
school en in ziekenhuizen zijn de zwakste mensen 
te vinden. Op al deze plaatsen worden ‘waterver-
antwoordelijken’ aangesteld en opgeleid om de 
systemen te onderhouden. 

Vallen zo geen mensen uit 
de boot?

In voorgenoemde scholen, ziekenhuizen,… kunnen 
mensen uit het dorp drinkbaar water voor zichzelf 
en hun gezin kopen. Het geld dat dit opbrengt gaat 
voor een klein deel naar de waterverantwoordelij-
ken en wordt vooral opzij gezet zodat de scholen en 
ziekenhuizen op termijn zelf nieuwe filters kunnen 
aankopen.

WMH sponsort dit hele gebeuren met genoegen en 
wenst Osafi nog veel succes met haar waterzuive-
ringsinitiatieven!

Vanuit een watertoren of een regenwatertank 
wordt het opgevangen water naar een eerste filter 
doorgestuurd. Daarna gaat het naar een tweede 
filterblok waarna mensen kunnen beschikken over 
bacterie- en virusvrij drinkwater. 

Hoe dit systeem exact 
werkt - hoe drinkbaar  
water gemaakt kan  
worden van alle water

Watersysteem-weetjes

• Een systeem met 4 filters is goed voor 3 
miljoen liter veilig en gezond drinkwater;

• Dit systeem is optimaal duurzaam en 
manueel te onderhouden;

• Dit systeem is ecologisch en economisch 
verantwoord.

MET JOUW KLEREN 11



In juni 2017 werd een nieuw Track&Trace systeem 
aangekocht voor de dienst logistiek. In alle 
vrachtwagens en camionetten werden tablets - 
die uitgerust zijn met de nieuwste technieken qua 
navigatie en communicatie - geïnstalleerd. 

Op deze manier kunnen de chauffeurs van WMH 
rechtstreeks communiceren met de logistiek 
verantwoordelijke ‘Koen Verbraeken’. Koen kan 
nieuwe opdrachten bijgevolg onmiddellijk aan de 
chauffeurs/ophalers doorgeven. 

Via de tablet kunnen chauffeurs ook meteen het 
aantal kilogram opgehaalde kleren doorgeven aan 
de administratie. Bijkomend voordeel: telefonie 
en manueel schrijfwerk worden op deze manier 
totaal overbodig waardoor het risico op het 
maken van fouten veel kleiner wordt.

WMH-
CHAUFFEURS 

WERKEN MET 

NIEUW TRACK&

TRACE SYSTEEM

De voordelen voor de  
verantwoordelijke van  
de logistiek zijn 

• Online zicht op de locatie van  
de chauffeurs

• Zicht op de optimaal afgelegde route

• Onmiddellijke interventie bij bijkomen-
de opdrachten en/of problemen

• Digitale check van de gepresteerde 
werkuren is mogelijk

• Door het wegvallen van de manuele 
input van gewichten is er meer tijd voor 
het optimaliseren van de ophalingen 
en het plannen van het werk van de 
chauffeur.

• Dagelijkse check op het geleverde werk 
is mogelijk. Opgehaalde gewichten 
komen immers dagelijks in de mailbox.

12 TRACK&TRACE SYSTEEM



236 balen

Er passen 236 balen met kleding in een 40ft container

173 000 kilogram

Jaarlijks zit er zo’n 173 000 kilogram afval in de rode kledingcontainers.

De verwerking van al dit afval kost WMH zo’n 25 000 €/jaar.

1373 kledingcontainers

Momenteel staan er 1373 kledingcontainers verspreid 

over heel Vlaanderen.

80  
kilogram

1 baal met kleding 

weegt 80 kilogram.

240  
projecten

WMH steunde 240 

projecten in 2016.

35 vlakken

Het kunstwerk van Scrivo stelt de doorsnede van een 

baal met kleding voor. Dit work of art is te vinden in de 

kapel van WMH, en bestaat uit 35 vlakken.

WM H I N CIJ FERS

Naar deze cijfers zochten we tijdens de wedstrijd die 

we heel wat deelnemers aan de Open Bedrijvendag 

lieten oplossen:

WMH IN CIJFERS 13



In 2016 werd 

mascotte Billy 

in het leven 

geroepen.

Onze vorige mascotte 

heette KaDéke.

Pater Louis - de 

conciërge van 

WMH - heeft 41 

jaar in Brazilië 

gewoond en staat 

daar bekend als 

een ware held. Hij 

heeft er zelfs zijn 

eigen borstbeeld 

en standbeeld.

De lijst van zijn verwezenlijkingen in 

dit zuiderse land is indrukwekkend:

Scholen voor  

gehandicapte kinderen

Een opvangcentrum  

voor straatkinderen

Een opvangcentrum voor  

drank- en drugsverslaafden,…

Verder schreef hij het boek:  

‘ O amor maior vencue – 

 letterlijk vertaald: ‘De grootste 

liefde overwon’.

Wereld Missie 

Hulp verkoopt 

al jaren slangen-

steentjes mét 

sterke uitzuigende 

kracht. 

Deze slangensteentjes zorgen er-

voor dat giftig bloed uit een wonde 

wordt getrokken. 

De meeste slangen leggen eieren, 

maar wist je dat er ook levendba-

rende slangen zijn (bv boa’s?) 

Er zijn maar vijf landen die geen 

gifslangen hebben: Chili, Mada-

gaskar, Hawaï, Nieuw-Zeeland en 

Nieuw-Caledonië. 

W(M H)EETJ ES

Weetjes over WMH, haar medewerkers, partners 

en iedereen die onze organisatie een warm hart toedraagt
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Guinness Book of World Records.

Wereld Missie Hulp heeft het op 16 september 2012 mee tot in het Guinness Book of 

World Records geschopt. Uitdaging? De langste sokkenwaslijn ter wereld maken. Een 

waslijn van 3.337 meter werd toen volgehangen met 40.948 sokken.  

 

Good to know: in juli 2016 stond het wereldrecord reeds op 138.000 sokken die 

opgehangen werden aan een waslijn van 11 kilometer. Bijdrage van WMH in 2012: het 

inzamelen van de sokken & mee ophangen. Achteraf werden alle sokken ook geschon-

ken aan WMH. Nogmaals bedankt, Huize Godtschalck (= opvangtehuis voor jongeren 

@ Loker)!

Dingen die niet thuishoren in  

een kledingcontainer...

Een paar jaar geleden vond één van onze chauffeurs een levend lammetje in een 

WMH-kledingcontainer (=uitzondering). Ratten, muizen & maden vinden we helaas 

regelmatig terug o.w.v. het afval dat sommige mensen dumpen.

Liefdesgeluk is hier 

nooit ver weg. 

Het gelukkig getrouwde stel Siran en Atom werkt 

ondertussen al heel wat jaren bij Wereld Missie Hulp.  

Zij als poetsvrouw, hij als mecanicien/ technicus.
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www.wereldmissiehulp.be

Onze partners

WIL JE WMH FINANCIEEL 

ONDERSTEUNEN EN  MEE 

EEN BETERE WERELD  

HELPEN CREËREN?  

Schrijf dan je gift over naar het Fonds Vrienden van Wereld Missie Hulp beheerd 

door de Koning Boudewijnstichting op het rekeningnummer:

IBAN BE10 0000 0000 0404 met als gestructureerde mededeling: 

***016/0890/00077***.

Op deze manier komt jouw gift bij ons terecht. Voor giften van 40 euro en meer 

krijg je een fiscaal attest. Daarmee geniet je van 45% belastingvermindering. Zo 

kost een gift van 40€ maar 22€.

Wil je ook via je testament nog iets betekenen voor WMH én alle honderden 

projecten die wij per jaar steunen? Dan kan dat via een (duo)legaat. 

Wanneer je geen rechtstreekse erfgenamen hebt, kan het duo-legaat een in-

teressante formule zijn. Zo kan je meer nalaten aan neven, nichten of vrienden 

én tegelijkertijd ook een legaat toekennen ten voordele van een goed doel zoals 

Wereld Missie Hulp.

Het Wetboek van Successierecht stelt dat je in een testament kan bepalen dat 

persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierechten, op voorwaarde dat per-

soon Y (bijvoorbeeld WMH) de betaling van de successierechten van X overneemt.

Een “duo-legaat” moet aan drie voorwaarden voldoen

1. U stelt een testament op.

2. U geeft een legaat ten voordele van één of meerdere personen (persoon of 

personen X).

3. U geeft een tweede legaat ten voordele van een vzw, die alle successierechten 

op zich moet nemen.

Neem een kijkje op onze website voor meer info

www.wereldmissiehulp.be/portfolio_page/schenken-aan-wmh-via-je-testament2


