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Schenken & Nalaten

Een gelijkwaardige samenleving in Israël

Wist u bijvoorbeeld dat:

De Stichting Vrienden van Givat Haviva Nederland zet zich in
voor de financiële ondersteuning van Givat Haviva, een educatief vredesinstituut in Israël. Givat Haviva is hét instituut dat een
gelijkwaardige samenleving nastreeft voor Joden en Arabieren
in Israel. Aan Givat Haviva is in 2001 de prestigieuze Unesco
prijs voor vredeseducatie toegekend.

– 30.000 Joodse en Arabische scholieren dankzij het tweejarige Children Teaching Children programma naar elkaar toe
zijn gegroeid en de nieuwe vriendschappen in stand blijven?

Met een relatief kleine, zeer gemotiveerde staf worden baanbrekende initiatieven gerealiseerd waarmee de oorzaken van
de verdeeldheid worden aangepakt, te weten het fundamentele
wederzijdse onbegrip, alsmede de structurele achterstand en
armoede van de Arabische bevolking.
De meeste projecten worden uitgevoerd in Arabische en Joodse
buurgemeenten, waarmee ruim 200.000 inwoners worden
betrokken in de positieve kentering van onderlinge verhoudingen.

– De door Givat Haviva ontwikkelde conversatielessen
Hebreeuws voor Arabische scholieren inmiddels van overheidswege worden gefinancierd? Zodat een hele generatie Arabische jeugd uitzicht heeft op een goede opleiding en baan?

En wist u dat:

De samenleving in Israël een handje helpen?

– Givat Haviva een visie heeft ontwikkeld hoe een toekomstige
egalitaire samenleving in Israël er uit zou moeten zien plus
een stappenplan om deze visie te realiseren?

Spreken deze ontwikkelingen u aan? Zou u willen bevorderen
dat nog meer Joodse en Arabische inwoners hun vijandige
houding omzetten in een open en respectvolle houding?
Zo ja, dan zou u kunnen overwegen Givat Haviva te steunen.
Ze zijn voornamelijk aangewezen op particuliere donaties.

– Veel volwassenen in aanpalende gemeenten gezamenlijk
workshops hebben gevolgd en naast culturele ook zakelijke
en politieke samenwerkingsverbanden zijn ontstaan?
– Givat Haviva veel aandacht krijgt in de Hebreeuwse- en
Arabischtalige media, waardoor het positieve effect uitstraalt
naar alle bewoners van Israël, inclusief de Westbank?

Dit kunt u doen via Stichting Vrienden van Givat Haviva.
Deze stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit betekent dat deze stichting geen schenk- of erfbelasting hoeft
te betalen over wat zij ontvangt als schenking, legaat of erfenis.
U kunt met de contactpersonen verderop in deze brochure de
verschillende manieren van ondersteuning bespreken.

Eenmalige schenking
Elke bijdrage is welkom. Een schenking aan Stichting Vrienden
van Givat Haviva is, binnen de daarvoor gestelde regels, aftrekbaar in de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek.
Periodieke schenking
Het belastingvoordeel is het grootst wanneer een schenking verdeeld wordt over vijf kalenderjaren. De schenking is dan geheel
aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Uw eigen fonds op naam
Vanaf € 50.000 kunt u uw eigen fonds oprichten. U bepaalt
zelf de doelstelling en de naam van het fonds. Een Fonds op
Naam kan door particulieren, bedrijven en stichtingen worden
opgericht zowel bij leven als door middel van een bepaling in
uw testament. Ook daarbij kan een specifieke doelstelling
worden aangewezen.

Nalaten
Misschien vindt u het een prettig idee na uw overlijden duurzaam
bij te dragen aan een gelijkwaardige samenleving in Israël.
Met uw nalatenschap aan Stichting Vrienden van Givat Haviva
zullen toekomstige generaties blijvend profiteren. Er zijn verschillende manieren waarop u bij testament kunt nalaten.
Legaat
Door een legaat in uw testament op te nemen kunt u een geldbedrag nalaten. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage
van de waarde van uw nalatenschap.
Nalaten aan uw eigen fonds op naam
In een testament kan de voorwaarde worden opgenomen dat
(een deel van) de erfstelling wordt toegevoegd aan uw bestaande of nog op te richten Fonds op Naam voor een specifiek door
u gekozen deelgebied.

Jan Kooijman (oud-notaris)
Voormalig bestuurslid Stichting Vrienden van Givat Haviva
Telefoonnummer: 010 4228775 / +31 (0)6 5426127
Emailadres: janpfkooijman@gmail.com
Overweegt u Israël een handje te helpen?
Wij gaan graag met u in gesprek. Neemt u voor informatie,
advies en mogelijkheden contact op met:

Yvette Bours - Justus
Voorzitter Stichting Vrienden van Givat Haviva
Telefoonnummer: +31 (0)6 52304570
Emailadres: ybours@gmail.com
Nederlandse website: www.givat-haviva.nl
Emailadres: vrienden@givat-haviva.nl
Israëlische site (Engelstalig) www.givathaviva.org
Bankrekening IBAN: NL72RABO0350030146
ten name van Vrienden van Givat Haviva

‘Hoeveel kostbaarheden verliest
een mens als hij geen geduld
meer heeft om zich belangeloos
met mensen te onderhouden,
zomaar, alleen om ze te leren
kennen’.

Het citaat van kinderarts en pedagoog Janusz Korczak komt uit de verhalenbundel
“Dromen met Lef”, uitgegeven door de Stichting Vrienden van Givat Haviva

