Nalatenschapsbrochure Stichting AAP

FW: vooraf – met gele stift zijn jullie oorspronkelijke opmerkingen, met groene stift die
van mij

1.
[titel]

Droomt u mee over een mooie toekomst voor <...> en <…>?
AAP in uw testament zou een geweldige steun zijn!
FW: ik zou de tweede foto nemen, met dan dus ook de namen van die twee in de titel

[Foto nog kiezen]
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2.
[heading]

Na 30 jaar eenzame opsluiting is Fiffy eindelijk zichzelf
Bijna 30 jaar zat chimpansee Fiffy opgesloten op een donkere zolder van een huis vlakbij
Parijs. De deur was dichtgelast. Fiffy moest zelf haar ontlasting en ander vuil naar de tralies schuiven. Dan konden haar ‘baasjes’ het weghalen. Daarna kreeg ze pas eten. En wát
voor eten: spaghetti, puddinkjes en gesuikerde vruchtensappen. Ze werd echt ziekmakend vetgemest! Dat bleek toen de deur eindelijk werd opengebroken en Fiffy naar buiten werd gedragen. Ze woog bijna 85 kilo terwijl het normale gewicht van een chimpanseevrouwtje zo'n 45 kilo is!
Bij AAP viel ze in recordtijd af. Door een verstandig dieet én doordat ze leerde klimmen.
Ook bleek Fiffy, na al die jaren van eenzaamheid, gelukkig nog heel sociaal te zijn. Nu is
ze dikke vrienden met chimpansees Julio, Jim en Freddy. Hopelijk kan Fiffy nog heel
lang bij AAP blijven wonen!

FW: foto van Fiffy met haar mannen is natuurlijk het mooist. Maar dan zonder tralies

Of beeld Fiffy met (een van) haar mannen?
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3.
[chapeau]
Waarom deze brochure?
[heading]

Dromen zijn bedrog? Welnee!
In 1980 kwam ik voor het eerst in contact met Stichting AAP. Ik wist wat Okko en Riga
Reussien voor apen en andere exotische zoogdieren in nood deden, en wilde graag hun
eigen verhaal horen. Dat maakt diepe indruk op me. Hoe twee mensen samen dezelfde
droom delen en dag en nacht werken om die uit te laten komen: geweldig!
Sinds die eerste ontmoeting ben ik altijd betrokken gebleven bij AAP. Eerst als vrijwilliger, tegenwoordig als directeur. De droom van Okko en Riga werd ook mijn droom.
Ook ik wil ingrijpen als een chimpansee als Fiffy jarenlang op een zolder opgesloten zit.
Of als twee leeuwtjes wreed bij hun moeder worden weggehaald om verkocht te worden via internet. En u wilt vast ook helpen. Anders had u deze brochure niet voor u liggen!
AAP heeft mij geleerd dat hardop dromen absoluut zin heeft. Daardoor hebben we al
zoveel apen en andere exotische zoogdieren gered. Zijn er regels gekomen over wilde
dieren in het circus. En is het aantal diersoorten dat als huisdier gehouden mag worden, flink beperkt. Stuk voor stuk belangrijke successen. Soms met andere organisaties
en Europese overheden bereikt. Maar áltijd met de steun van mensen zoals u!
Ik ben trots op ons nieuwe opvangcentrum in Spanje. Nu kunnen we veel dieren in een
prettig klimaat opvangen. Ik ben blij met wat we voor apen in Indonesië doen. En ik
ben vooral blij met u. Omdat u samen met mij blijft dromen van een betere toekomst
voor exotische zoogdieren die het slachtoffer zijn geworden van soms erg slechte mensen.
Is er een manier om de toekomst voor deze onschuldige dieren nog mooier te maken?
Jazeker: via uw testament. Daarmee zorgt u ervoor dat AAP ook straks verder kan.
Dat we dieren uit uw naam kunnen blijven redden. Én dat de droom van een wereld
zonder dierenleed blijft bestaan. Hopelijk wilt u over nalaten aan AAP nadenken!
David van Gennep
Directeur Stichting AAP
[FOTO DAVID, een van deze 2]
FW: David met een aap lijkt me het best maar dan niet zo nadrukkelijk in een hok
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4 en 5.
FW: voorstel om de oorspronkelijke pagina 5 (dromen) weg te laten en de tijdlijn hieronder, horizontaal met onder elk item een foto, over twee pagina’s te drukken. Het laatste
blokje verwijst dan wel naar de toekomst.

[chapeau]
Geschiedenis van AAP
[heading]

Van bloemenkas tot Spaanse vestiging
’60-1971
Mensen kunnen rare dingen doen. Een aapje in huis, wat leuk, denken ze dan. Maar zodra het aapje een aap wordt en ze ontdekken dat het volkomen ongeschikt is als huisdier,
zetten ze het harteloos op straat. Dat doet het echtpaar Okko en Riga Reussien iedere
keer weer pijn. Daarom besluiten ze deze verstoten apen op te vangen en een veilig thuis
te bieden. Eerst in hun eigen woning, later in een oude bloemenkas in Amstelveen.
Foto hieronder: de Reussiens
1972-1995
In 1972 richten de Reussiens Stichting AAP op. Negen jaar later ontmoeten ze vrijwilliger
David van Gennip. Onder zijn leiding – in 1995 wordt hij directeur – en samen met vele
anderen groeit Stichting AAP uit tot een professioneel opvangcentrum voor apen en andere exotische zoogdieren. Ook raakt AAP meer betrokken bij de verbetering van wetgeving in Nederland en Europa.
Foto hieronder: de kas in Amstelveen
1996-2008
Toch neemt het aantal dieren dat opvang nodig heeft, nog steeds toe. Daarom verhuist
AAP in 1996 naar Almere. Hier wordt in een ruime, groene omgeving een nieuw opvangcentrum gebouwd. Met onder andere de Apeneilanden, het Chimpanseecomplex en heel
veel buitenverblijven. Er is plaats voor nog meer dieren in nood die ook nog eens meer
ruimte hebben.
Foto: Almere
2009-2o15
In 2009 opent AAP Primadomus, 50 km ten westen van Alicante. Deze dependance voor
dieren uit Almere wordt steeds meer een volwaardig opvangcentrum voor, vaak, apen die
van Noord-Afrika naar Spanje zijn gesmokkeld. Zo genieten ook zij van een rustige oude
dag in een heerlijk klimaat.
Foto: Spanje
2016-nu
Primadomus vangt sinds 2016 ook grote katachtigen op. Ook ons samenwerking met bevriende organisaties in Afrika en Azië (met name Indonesië) neemt toe. En de medewerkers in Almere? Die hebben hun handen vol aan het verzorgen en rehabiliteren van apen
en andere exotische zoogdieren in ons eigen Nederlandse opvangcentrum.
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Met opmerkingen [AvK1]: Vraag aan Aap: hier ook toevoegen: Stichting Aap trekt zich ook het lot van afgedankte laboratorium apen aan. (Is dit relevant/belangrijk?)

Foto: bevrijde aap in Indonesië dan wel leeuw in Spanje
en verder…?
We zullen veel van onze dieren nog jaren verzorgen, met alle bijbehorende liefde. Daarnaast wil AAP naar een netwerk van Europese opvangcentra toe. Dan kunnen we mishandelde of illegaal verhandelde dieren in hun directe omgeving opvangen. Dat bespaart
veel onnodig leed. Natuurlijk blijft Nederland onze basis. Hier zijn we samen met u groot
geworden. Een gift uit uw nalatenschap zorgt ervoor dat we dat ook straks nog zijn. Want
de dieren blijven ons én u nodig hebben!
Foto: aap in Almere

[Zwart wit beelden]
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6 en 7.

[chapeau]
Zo werkt AAP
[heading]

De allerbeste zorg voor apen en exotische zoogdieren

Stichting AAP heeft zich de afgelopen ruim veertig jaar ontwikkeld tot Europees opvangcentrum voor én belangenbehartiger van apen en kleine exotische zoogdieren.
Dankzij de trouwe steun van sympathisanten zoals u is ons werkterrein steeds breder
geworden. Bovendien wordt onze invloed steeds groter.
Eerst in quarantaine
Nieuwe dieren gaan na aankomst in Almere eerst in quarantaine voor medisch onderzoek. Daar kijken we welke medicijnen, voeding en huisvesting ze nodig hebben. Met
liefdevolle, professionele zorg helpen we deze vaak mishandelde en verwaarloosde dieren
weer op de been. Eindelijk keert hun dramatische leven ten goede! We hebben drie verzorgingsafdelingen voor ze ingericht.
Het Chimpanseecomplex biedt plaats aan vijftig chimpansees. De helft van het complex is gereserveerd voor ex-proefdieren uit een overheidslaboratorium. In de andere
helft vangen we tijdelijk chimpansees op die vaak jaren in erbarmelijke omstandigheden
moesten leven. Fiffy, de chimp op pagina 2, is één van hen.
Het Apenhuis is een revalidatiecentrum voor de andere apen. Die hebben sinds hun
vroegste jeugd vaak geen soortgenoot meer gezien. Heel voorzichtig leren ze natuurlijk
gedrag aan en onnatuurlijke gewoontes af. Dit noemen we 'rehabilitatie'.
Op de Zoogdierafdeling brengen we de overige exotische zoogdieren onder. Denkt u
aan wasberen, stinkdieren en prairiehondjes. Ook deze dieren proberen we te rehabiliteren. Zo zetten we groepsdieren bij elkaar, en bieden we solitaire dieren de afleiding die
hun natuurlijke gedrag stimuleert.
Eigen specialisten en dierenverzorgers
AAP geeft de dieren altijd de allerbeste zorg. Juist ook omdat ze vaak zoveel ellende achter de rug hebben en medische en gedragsproblemen hebben. We hebben een eigen dierenarts, dierenassistenten en een gedragsbioloog in dienst. Daarnaast werken we regelmatig samen met externe specialisten. De dagelijkse verzorging is in handen van ons
team ervaren dierenverzorgers. Zij worden geholpen door tal van vrijwilligers en stagiaires. Zelfs vanuit het buitenland komen mensen naar AAP om de dieren te helpen en het
verzorgen van uitheemse dieren te leren!
Reservaat of dierentuin
De meeste van onze apen en andere dieren kunnen helaas niet meer terug in de vrije natuur. Ze zijn vaak in gevangenschap geboren of al heel jong bij hun moeder weggehaald.
In het wild zouden ze daarom kansloos zijn. Zijn ze wel voldoende hersteld? Dan gaan we

8

op zoek naar een nieuwe plek waar ze altijd kunnen blijven. Meestal is dat in een betrouwbaar natuurreservaat of een goede dierentuin in het binnen- of buitenland.
En anders blijven ze bij ons
Maar veel dieren kunnen vanwege ziekte, handicaps of ouderdom niet meer herplaatst
worden. Zij mogen voor de rest van hun leven in ons opvangcentrum in Almere wonen of
in het Spaanse Primadomus. Zonder angst, zonder pijn, veilig, en als het even kan met
soortgenoten onder elkaar.
Lobbyen bij overheden
Dieren redden, betekent ook voorkomen dát ze gered moeten worden. Daarom laat AAP
ook zijn stem horen waar belangrijke beslissingen over het lot van dieren worden genomen. Zo pleiten we in de Tweede Kamer en het Europees Parlement voor betere wetten
en handhaving daarvan. En samen met collega-organisaties lobbyen we over het terugdringen van de illegale dierenhandel. Door onze ervaring en deskundigheid zijn wij een
belangrijke gesprekspartner geworden én hebben we al veel positief veranderd.
[streamer]
Eindelijk keert het dramatische leven van dieren in nood ten goede!

Luchtfoto totale complex?
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8.
[heading]

Een veilig huis voor Marley en Elsa!
Leeuwtjes Marley en Elsa hebben in hun jonge leventje al veel meegemaakt. Als kleintjes
werden ze bij hun moeder weggerukt en verkocht aan de hoogste bieder via het internet.
Die bleek in Duitsland te wonen. Eenmaal daar aangekomen, werden Marley en Elsa
weggestopt in een klein kamertje. De doodsbange maar ondernemende welpjes waren
hier duidelijk niet van gediend en wisten te ontsnappen. Helaas werden ze toch weer gevangen en teruggebracht naar de eigenaar. Maar die had niet de juiste papieren. Daarop
kwamen de leeuwtjes in een kleine Duitse privé-dierentuin terecht. Steeds weer van hok
naar hok omdat er eigenlijk geen plek voor ze was.
Toen wij het verhaal van Marley en Elsa hoorden, hebben we alles op alles gezet om een
veilig en stabiel thuis voor ze te vinden. Dat is gelukt! De leeuwtjes zijn naar Primadomus gegaan waar ze opgroeien tot volwassenen en – bijna – als echte wilde dieren kunnen leven. Hopelijk nog heel lang. Zeker als u AAP in uw testament opneemt!

Check herplaatsing
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9.

[chapeau]
AAP over de grens
[heading]

Primadomus in Spanje is nog maar net begonnen!

Bij AAP in Almere is alles dik in orde. Maar onze energiekosten zijn in de koude maanden hoog. En uitbreiding van ons terrein is moeilijk. Daarom openden we in 2009 een
tweede locatie in de buurt van Alicante: Primadomus. Hier is ruimte genoeg. Én we
pakken nu samen met de Spaanse regering de dierensmokkel vanuit Noord-Afrika aan.
Primadomus is prachtig gelegen in de Zuid-Spaanse zon. Voor apen die niet meer te herplaatsen zijn, is het een ideale plek om van hun oude dag te genieten. Hier wonen drie
soorten: chimpansees, mantelbavianen en berberapen. Hun aantal is snel gegroeid en
blíjft groeien. Sinds 2016 vangt Primadomus ook grote katachtigen op. Daar hebben we
dankzij onze donateurs speciale voorzieningen voor gebouwd. Tijgers en leeuwen als
Marley en Elsa hebben het hier erg naar hun zin!
Minder illegale apenhandel
Vanuit Primadomus voorkomen we ook veel dierenleed. Het smokkelen van apen uit
Noord-Afrika verloopt namelijk vaak via Spanje omdat de wetgeving en handhaving hier
nog achterlopen. Daarover zijn we voortdurend in overleg met de Spaanse regering. Dat
heeft er al voor gezorgd dat het land nu scherper toeziet op de illegale dierenhandel via
veerboten. Én dat het aantal gesmokkelde apen - vooral berberaapjes – terugloopt.
Nog veel te doen
Primadomus is een project van lange adem. We moeten nog veel bouwen voor er een
plaatsje is voor álle dieren die we willen helpen. Door AAP in uw testament op te nemen,
helpt u ook hen aan een fijne toekomst!
[streamer]
Er moet nog veel gebouwd worden voor we álle dieren kunnen plaatsen
FW: in overleg met Arjen hieronder toch een stuk over Indonesië. Lijkt belangrijk voor
de doelgroep
[in kader]
AAP redt ook apen in Indonesië
In de tijd van ‘ons Indië’ hadden veel mensen aapjes in hun tuin. Maar tegenwoordig is
er in Indonesië onvoorstelbaar dierenleed. Apen worden op grote schaal verhandeld op
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schimmige markten. Vervolgens worden ze aan de ketting gelegd om te dansen voor toeristen. AAP steunt Indonesische dierenbeschermers die deze praktijken willen beëindigen.
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10.
[heading]

‘Het mooiste geschenk voor Marria’
[subheading]
Godelieve Kranendonk, gedragsbioloog
“Dertien jaar lang maakte Marria deel uit van een Portugees gezin. Ze at, sliep en
douchte mee met de familie. Tot ze, als een echte puber, haar kans schoon zag en in opstand kwam. Het onvermijdelijke gebeurde: Marria werd eenzaam opgesloten.
Wat had ik het haar gegund om niet op een mensenschoot maar in haar moeders armen in Guinee-Bissau in slaap te vallen. Om daar met haar neefjes en nichtjes aan takken te bungelen en tikkertje te spelen. Maar helaas, zo is Marria’s leven niet verlopen.
We kunnen haar leven gelukkig wel veranderen. Want AAP heeft haar weten te redden.
Nu help ik mee Marria een mooi bestaan als chimpansee te geven. Bij chimpanseevrienden die haar begrijpen en die 24 uur per dag bij haar kunnen blijven. Ze is aan een bijzondere reis begonnen die ik als bioloog mag meemaken. Van een afstandje – ik ben
een mens, Marria is een aap - maar ook van heel dichtbij.
Ik heb hier bij AAP al veel dieren zien opbloeien bij hun soortgenoten. Ook de komende
jaren zullen nog veel meer apen en andere dieren bij ons komen. Ik hoop dat u ons helpt
hen via uw testament een rustige toekomst met goede zorg te bieden. Dat is het mooiste
geschenk dat ik mij kan indenken voor dieren als Marria.”
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11.

[chapeau]
De toekomst van AAP
[heading]

Óp naar een wereld zonder dierenleed!
Een wereld zonder dierenleed. Waarin apen en andere exotische zoogdieren zichzelf
zijn en gelukkig leven samen met hun soortgenoten. Zoals dat hoort in de natuur. Daar
dromen we bij Stichting AAP iedere dag van. Kán het ook? Wij denken dat we in de toekomst een heel eind komen! Wilt u ons daarbij op een heel mooie manier helpen?
Fijn idee
Tal van lieve mensen zetten zich voor Stichting AAP in. Ze doen vrijwilligerswerk, doneren regelmatig, of zamelen cartridges voor ons in waar wij geld voor krijgen. Een hele bijzondere en betrokken manier van steunen is via uw testament. Mooi voor de toekomst.
Maar ook op dit moment. Want is het geen fijn idee nu al te weten hoeveel u nog gaat betekenen voor apen en andere dieren in nood?
Begrijpt u ons goed, uw naaste familie gaat altijd voor. En natuurlijk zijn anderen uw
steun eveneens waard. Maar als u ook een stukje van uw nalatenschap aan onze apen en
exotische zoogdieren zou willen schenken: heel graag! Hoe dat werkt, AAP in uw testament opnemen, leest u straks. Nu al kunnen ze zeggen dat het makkelijker is dan u misschien denkt!
Maakt u het verschil?
Neemt u AAP op in uw testament, dan stelt u ons werk ook voor later veilig. En krijgen
apen als Fiffy, Marria en Musa en leeuwen als Marley en Elsa ook straks nog de juiste
zorg. Wij dromen dat er ooit een tijd komt dat elk dier in zijn waarde wordt gelaten.
Droomt u met ons mee? Met een gift uit uw nalatenschap maakt u echt het verschil!
[streamer]
Als u een stukje van uw nalatenschap aan onze apen en exotische dieren
zou willen schenken: heel graag!
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12.
[heading]

Berberbaby Musa is nu een fraaie jongedame
De kleine Musa is, samen met haar berberaapmoeder en bijna driehonderd andere exotische dieren, in beslag genomen bij een illegale fokkerij in Polen. We waren er nog maar
net op tijd bij. Anders was baby Musa zeker bij haar moeder weggehaald en verkocht aan
illegale handelaren.
De eerste dagen bij AAP waren even wennen voor het tengere aapje. Maar nu gaat het gelukkig heel goed met haar. Ze is opgegroeid tot een fraaie jongedame en kan prima overweg met haar soortgenoten. We gaan nog heel lang voor haar zorgen en hopen daarbij op
uw bijzondere steun te mogen rekenen.
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13.

[chapeau]
Zo makkelijk is het
[heading]

Nalaten in vijf stappen
Stap 1:
Breng uw bezit en schulden in kaart
Bij bezit moet u denken aan spaargeld, aandelen en andere effecten, onroerend goed en
waardevolle spullen. Daar moet u leningen, een hypotheek en andere verplichtingen
weer vanaf trekken. Wat overblijft is uw vermogen.
Stap 2:
Maak een lijst van begunstigden
Aan welke dierbaren - (klein)kinderen, familie en vrienden – wilt u wat nalaten? En
welke goede doelen neemt u in uw testament op? We hopen dat u aan Stichting AAP
denkt!
Stap 3:
Zet uw wensen op een rij
Hoe moet uw uitvaart eruitzien? Heeft u huisdieren onder te brengen (AAP kan u helpen!)? Moeten er speciale zaken worden geregeld of verdeeld? Welke andere wensen
heeft u? Dat kunt u allemaal in uw testament laten opnemen.
Stap 4:
Kies een executeur
Heeft u iemand in gedachten om uw uitvaart te laten regelen en uw nalatenschap te laten
afwikkelen? Een familielid of goede bekende? Stichting AAP kan u daar overigens ook bij
helpen (zie pagina …).
Stap 5:
Ga naar een notaris
Het mooiste is als u al een notaris heeft of er een kent. Ook AAP kan u helpen bij het zoeken van een vertrouwde notaris. Het begint dan met een oriënterend gesprek. Daarvan is
het eerste halfuur meestal gratis. Vaak kunt u uw testament bij het tweede gesprek al ondertekenen.
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AvK/FW: graag steeds een ondertitel bij een foto ( naam, plus korte toelichting)
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14 en 15.
FW: over een spread dus. En dan Loretta mooi opvallend op de achterzijde van de brochure

[chapeau]
Denkt u ook aan AAP?
[heading]

Alles over nalaten en het testament
Een nalatenschap wordt altijd in een testament geregeld. Doet u niets, dan worden uw
bezittingen alleen volgens de vastgestelde regels verdeeld. Dan gaat er dus niets naar
door u gekozen goede doelen als Stichting AAP… Daarom hopen we dat u voor een testament kiest!
U kunt op twee manieren mensen en goede doelen in uw testament opnemen: via een
erfstelling of via een legaat.
Mogelijkheid 1: een erfstelling
Hierbij ontvangen uw erfgenamen ieder een deel van uw vermogen. U bepaalt zelf wie
welk percentage krijgt. U kunt ook een enkele erfgenaam benoemen. Neemt u Stichting
AAP in uw testament op, dan formuleert de notaris dat bijvoorbeeld zo:

'Ik benoem tot mijn enige erfgenaam Stichting AAP.' Of: 'Ik benoem tot erfgenaam
voor een derde deel Stichting AAP.'
Mogelijkheid 2: een legaat
Met een legaat laat u iemand of een organisatie een vast bedrag of bepaald goed na. Bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille. U kunt ook meerdere legaten opnemen. Denkt u daarbij aan AAP, dan kan de notaris dat zo verwoorden:
'Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan Stichting AAP een bedrag van € X,- .'
Contact met de notaris
Een testament moet door een notaris worden opgemaakt. Kent u er geen, dan kunt u ook
terecht bij de notaris van AAP in Almere. Met korting bovendien. Een notaris nodigt u
eerst uit voor een oriënterend gesprek. Hierin geeft u aan wat uw wensen zijn. De notaris
helpt u uw wensen goed te verwoorden.
Na het gesprek stelt de notaris een concepttekst op voor uw testament. Die krijgt u thuisgestuurd zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen. Is alles duidelijk en gaat u akkoord
met de tekst? Dan maakt u een nieuwe afspraak en tekent u uw testament in bijzijn van
de notaris. U krijgt een kopie mee, de notaris bewaart het origineel. Bovendien wordt ieder testament in een centraal register opgenomen. Een geruststellende gedachte ook: een
testament kunt u altijd wijzigen. Daarvoor moet u dan wel weer naar de notaris.
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Wat doet een executeur?
Na uw overlijden handelt een executeur uw nalatenschap af. Kent u niemand in uw omgeving die u daarmee kunt of wilt belasten? Dan kunt u ook Stichting AAP vragen deze
rol op zich te nemen. Vanzelfsprekend wikkelen wij uw laatste wilsbeschikking naar eer
en geweten en volledig zoals met u besproken af.
Meer informatie
Op diverse websites vindt u meer informatie over nalaten. Zoals op www.belastingdienst.nl (zoek op nalaten) of www.notaris.nl. Ook op www.aap.nl/nl/help-mee/aap-testament/ vindt u meer informatie. Heeft geen internet of liever een persoonlijk gesprek?
Dan kunt u altijd contact opnemen met Stichting AAP, 036 - 523 87 87 of nalaten@aap.nl. We komen graag bij u langs. Of bezoek ons in Almere en bekijk meteen met
eigen ogen het werk van AAP! Op pagina 18 vertellen we u hier meer over.
FW: gegeven het profiel van de donateurs van AAP zou ik niet vertellen dat men de nalatenschap ook gedeeltelijk online kan regelen
Onze dank!
Neemt u AAP en daarmee apen en exotische zoogdieren in nood in uw testament op? We
worden warm van iedere gift, groot of klein! Daarmee toont u uw enorme betrokkenheid
bij ons werk én stelt u de toekomst van onze stichting en onze dieren veilig. Enorm bedankt daarvoor!
[streamer]
Een geruststellende gedachte: u kunt uw testament altijd wijzigen
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16.

[heading]

‘Ook voor onze hond wordt goed gezorgd’
[subheading]
Roel en Mieke Klinkenberg (hebben AAP in hun testament opgenomen)
“De verhalen van de dieren raakten ons enorm. We besloten in 2001 chimpansee Peggy
en later leeuw Reza te adopteren. We voelen ons zó betrokken bij de dieren en het goede
werk van AAP dat we hebben besloten om aan AAP na te laten. De persoonlijke gesprekken met de stichting hebben we als zeer aangenaam ervaren. Er werd goed omgegaan met onze emoties en wensen. Zo hebben wij bijvoorbeeld ook besproken dat we
graag willen dat onze hond goed wordt opgevangen en niet in een asiel terechtkomt.
Daar gaat AAP voor zorgen. We hebben er echt alle vertrouwen in dat onze nalatenschap bij AAP in goede handen is.”
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17.

[chapeau]
AAP betaalt geen erfbelasting
[heading]

Alles voor de dieren!
Weet u wat ook zo mooi is van het opnemen van AAP in uw testament? Wij hoeven als
erkend goed doel geen belasting over uw erfenis te betalen. Dat betekent dat letterlijk
alles wat u aan ons nalaat, naar de apen en andere exotische zoogdieren en hun verzorging gaat!
ANBI-status voor AAP
We krijgen deze belastingvrijstelling omdat wij door de belastingdienst erkend zijn als
ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarnaast heeft AAP het CBF-keurmerk.
Dat garandeert dat donaties, schenkingen en erfenissen goed worden besteed.
Lage kosten
AAP houdt de kosten voor de opvang zo laag mogelijk. Niet door onze dieren iets te ontzeggen! Maar juist door met zoveel mogelijk enthousiaste vrijwilligers te werken. Ook dat
betekent dus weer dat iedere gift, ook uit nalatenschappen, maximaal rendement heeft.
Uw erfenis is dus echt een investering in de toekomst!
[in kader]
AAP regelt de zorg voor uw eigen huisdier
Heeft u zelf huisdieren? AAP kan de zorg voor hen op zich nemen als u er niet meer bent.
Wij gaan dan op zoek naar een nieuw thuis, waar uw dieren de liefde krijgen die ze gewend zijn. Vermeld wel in uw testament dat u de zorg voor uw huisdieren na uw overlijden overdraagt aan AAP. En vertel het ons van tevoren. Dan zijn zowel wij als uw nabestaanden op de hoogte van uw wens.
[streamer]
Iedere nalatenschapsgift is een investering in de toekomst van de dieren
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18.
[chapeau]
We doen graag meer voor u
[heading]

Strikt persoonlijk
Vrijwilligers, donateurs én mensen die aan AAP nalaten, zijn goud waard voor ons. We
doen daar heel graag wat voor terug. Van een persoonlijke rondleiding over ons terrein in Almere tot een intiem gesprek bij u thuis.
Mogen we u rondleiden?
Speciaal voor mensen die AAP in hun testament hebben opgenomen, organiseren we individuele rondleidingen in ons opvangcentrum in Almere. In dit kijkje achter de schermen kunt u met eigen ogen zien hoe we werken: effectief en sober. Want bij Stichting
AAP is echt álles voor de dieren.
Afspraak bij thuis
Natuurlijk komen we ook graag bij u langs om over nalaten aan Stichting AAP te praten.
U kunt ons tijdens kantooruren altijd bereiken op 036 – 523 87 87. Of stuur een e-mail
naar nalaten@aap.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
Laat ons uw besluit weten!
We hopen dat u ons uw besluit over het nalaten laat weten. Alleen dan immers, kunnen
we met uw wensen rekening houden, u uitnodigen voor een rondleiding én u persoonlijk
bedanken voor uw heel mooie manier van steunen!
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Met opmerkingen [AvK2]: Kan dit blijven staan? Of het
woord individueel hier weglaten
Met opmerkingen [DW3R2]: Ik begreep van Michelle dat
dit juist het verschil is met de gewone rondleidingen. En
dat het ook wel bijzondere is dat de notaris meegaat. Dus
misschien toch dat verwijderde stukje terugdoen? Kijk
nog maar even. Anders moet Michelle beslissen

19.

FW: dit is de binnenkant van de achterkant, met flap voor een inlegvel. Daarom
geen tekst. Wel een mooie foto…
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Inlegvel

[bovenste helft]
Wilt u AAP in uw testament opnemen? Dan kan uw notaris de volgende gegevens gebruiken:
Statutaire naam: AAP, opvang voor exotische zoogdieren, Stichting
Statutaire zetel: Almere
Bezoekadres: Kemphaanpad 1, 1358 AC Almere
Postadres: Postbus 50313, 1305 AH Almere
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en
Flevoland onder nummer 41200553

Laura Kok,
contactpersoon nalatenschappen
Laura kan u alles vertellen over nalaten aan Stichting AAP. U kunt haar mailen (
Laura.Kok@aap.nl) of tijdens kantooruren bellen (036 – 523 87 87). Of stuur de Liefde
voor AAP-kaart hieronder op.
[onderste helft]
Liefde voor AAP-kaart
(Aankruisen a.u.b.)
O Bel mij op voor een afspraak over nalaten aan AAP
O Ik heb AAP al opgenomen in mijn testament
O Anders: ………………………..
Mijn gegevens:
Naam
Straat
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
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Met opmerkingen [DW4]: Ajen n.a.v. legacy prop schrijf ik
nu steeds exotische zoogdieren. Weet niet hoe dat dan
met die officiele benaming moet...

20, achterkant.
Testimonial Loretta Schrijver
Tekst volgt nog
Foto dier/AAP + kleine portret foto Loretta

FW: met daaronder ruimte voor nog wat gegevens van AAP
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