HUMANITAS IN
UW TESTAMENT?
HET NADENKEN WAARD…
MEDEMENSELIJKHEID
Mensen helpen mensen. In een tijd
die minder sociaal lijkt te worden,
is dat een geweldig fijne gedachte.
Er niet alleen voor staan. Steun
kunnen vragen. En hulp kunnen
geven aan mensen die daar
behoefte aan hebben. Zo helpen
we elkaar het leven weer op de
rails te krijgen.

WE HELPEN IEDEREEN
Humanitas brengt
medemenselijkheid in de praktijk.
22.000 vrijwilligers helpen 60.000
mensen om op eigen kracht iets
aan hun situatie te veranderen. Dat
doen ze gratis. Bovendien kan
iedereen een beroep op ons doen,

ongeacht leeftijd, achtergrond of
levensovertuiging.

“Omdat ik zie hoe
belangrijk al dat
vrijwilligerswerk is”.
GEDEGEN SCHOLING

OP TAL VAN TERREINEN
De vrijwilligers van Humanitas
helpen bv. bij de opvoeding,
begeleiden bij rouwverwerking,
ondersteunen bij de administratie,
verzorgen taallessen, leggen
vriendschappelijk huisbezoek af.
Allemaal vanuit de idee: hulp
bieden van mens tot mens.

Om onze vrijwilligers goed op hun
werk voor te bereiden krijgen zij
scholingen. Die worden betaald
door mensen die vinden dat de
samenleving voor iedereen moet
zijn, zoals onze leden en
donateurs. Spreekt u dat aan?
Overweeg dan eens Humanitas in
uw testament op te nemen.

STEUNEN KAN OOK ZÓ
U kunt Humanitas opnemen in uw testament als goed doel. Met deze manier van helpen geeft u uw ideeën
over mens en samenleving aan volgende generaties door. U leest er meer over in de brochure ‘Nalaten van
mens tot mens’. Te bestellen via 020 – 523 1100, info@humanitas.nl of de bon. Bedankt!
Vereniging Humanitas is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Nalaten aan Humanitas kan alleen rechtstreeks.

DAAR WIL IK WEL MEER OVER LEZEN
Ja, ik wil meer weten over het opstellen van een testament en eventueel nalaten
aan Humanitas.

Stuur mij de brochure ‘Nalaten... van mens tot mens’.
	Ik wil graag een persoonlijk gesprek over mijn nalatenschap, bel me voor een afspraak.
Ik heb Humanitas al opgenomen in mijn testament.
Voornaam:

Achternaam:

Straat en huisnr.: 		

Nalaten…
van mens
tot mens

Postcode en plaats: 		

Humanitas
in uw
testament

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

E-mailadres: 		
Stuur deze bon in een envelop naar:
Humanitas, Antwoordnummer 10155, 1000 PA Amsterdam. Een postzegel is niet nodig.
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