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Foli uit Ghana werd door zijn opa en oma 
grootgebracht in een liefdevolle omgeving.
Op een dag werd zijn opa aangereden door een 
vrachtwagen en de kosten voor de medische 
zorg liepen al gauw op. 

Een familielid die vlakbij Lake Volta woonde, 
zei wel voor het jongetje te willen zorgen.                
Zijn opa en oma dachten dat hij gewoon van het 
ene naar het andere liefdevolle gezin verhuisde. 
Foli kwam aan bij zijn nieuwe thuis op een 
afgelegen eiland in Lake Volta, zonder school, 
zonder enige voorzieningen. 

Midden in de nacht moest Foli mee het donkere 
meer op. Hij kwam er al snel achter dat zijn 
nieuwe baas kinderen als Foli nodig had om het 
water in te duiken om visnetten te ontwarren 

die vastgeraakt waren in de takken onder water. 
Werkdagen van 18 uur werden routine voor Foli. 
Dit was het nieuwe leven voor de jonge Foli.     
En dit is het leven van duizenden jongens op 
Lake Volta. 

Op een morgen, terwijl Foli zich klaarmaakte 
voor weer een verschrikkelijke dag vol 
ontberingen, waren maatschappelijk werkers 
en rechercheurs van IJM samen met de politie 
op zoek naar kinderen die als slaaf werkten op 
Lake Volta. Foli werd bevrijd en de man die hem 
uitbuitte, gearresteerd.

Miljoenen andere slachtoffers wachten nog op 
bevrijding. Zij zitten vast in slavernij. En IJM zal 
zich hiervoor blijven inzetten - totdat iedereen 
vrij is. U kunt hierin bijdragen.  <

Wereldwijd worden talloze 
kinderen, vrouwen en mannen 
als slaaf uitgebuit, mishandeld 
en misbruikt. De misdadigers 
die verantwoordelijk zijn voor 
dit geweld, verdienen geld aan 
deze uitbuiting.

IJM heeft als doel de meest 
kwetsbaren te beschermen 
tegen deze plaag van geweld. 
Dit doen wij door slachtoffers 
te bevrijden en nazorg 
te te verlenen, maar ook 

door lokale en landelijke 
autoriteiten te helpen bouwen 
aan goed functionerende 
rechtssystemen. Hiermee 
maken wij een eind aan de 
straffeloosheid van criminelen 
en helpen we de armsten te 
beschermen.

Wanneer u IJM opneemt in 
uw testament, beschermt u 
de meest kwetsbaren tegen 
gewelddadige onderdrukking, 

waaronder mensenhandel voor 
de seksindustrie en gedwongen 
arbeid. Uw nalatenschap maakt 
het ons mogelijk te blijven 
vechten voor gerechtigheid. 

We zijn vereerd dat u 
geïnteresseerd bent om 
doormiddel van uw testament 
een blijvende bijdrage 
te leveren aan de strijd 
tegen geweld en voor de 
bescherming van miljoenen 
kinderen, vrouwen en mannen. 

HET VERHAAL VAN FOLI

NALATENSCHAP
NALATENSCHAP KAN OP
VERSCHILLENDE MANIEREN:

Erfstelling
U kunt IJM tot (mede)erfgenaam benoemen, 
voor een bepaald percentage van uw
nalatenschap. Hoe hoog of laag dat
percentage is, bepaalt u helemaal zelf. 

Legaat
Als u IJM niet als erfgenaam wilt aanwijzen, 
kunt u IJM een legaat nalaten: een vast 
geldbedrag of een bepaald bezit, zoals een 
kunstwerk, huis of aandelen. U kunt
meerdere legaten opnemen in uw testament. 

Fonds op naam
Met een Fonds op naam kunt u een
schenking doen aan een bepaald thema 
of werelddeel waarin IJM werkt. Zo kunt u 
bijvoorbeeld specifiek geven aan de strijd 
tegen mensenhandel in Azië, misbruik van 
kinderen in Latijns-Amerika of politiegeweld 
in Afrika. Met een Fonds op naam kunt u
ook al bij leven belastingvrij schenken. 

Bij de notaris
U regelt uw testament en eventuele
aanpassingen van uw testament bij de
notaris.

U hoeft opname van IJM in uw testament niet aan ons te
melden, maar we maken natuurlijk graag kennis met u.

nalaten@ijmnl.org

ijmnl.org/nalaten

Belasting
Van wat u nalaat aan IJM gaat niets naar de belasting. Als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) hoeven wij geen erfbelasting af te dragen als u ons iets nalaat. Wij kunnen een erfenis 
of legaat dus geheel gebruiken voor het werk van IJM. Ook kleine bedragen kunnen
al een enorm verschil maken. Dat geldt ook voor schenkingen tijdens het leven,
zoals eenmalige- en periodieke giften.

Ik geef u graag persoonlijk advies
Heeft u vragen over het opnemen van IJM in uw testament, of wilt u hierover vrijblijvend van
gedachten wisselen? Graag neem ik de tijd om samen met u te kijken naar uw wensen.
Belangrijk is dat u zich prettig voelt bij de keuze die u maakt.

                            
                            Roos van Mulligen
                              relatiemanager nalatenschappen IJM
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