
   Na uw dood nog het leven 
 van anderen redden? 
   Neem Magen David Adom op 
 in uw testament

Uw gift is belasting aftrekbaar.

Wie één leven redt, redt de hele wereld



Magen David Adom in uw testament

Uiting geven aan uw bijzondere band 
met Israël
Voor veel Nederlanders heeft Israël een speciale betekenis. Vanuit 
geloof, cultuur, familie of historisch besef voelen veel mensen zich bij 
Israël betrokken. Magen David Adom (MDA) biedt u de mogelijkheid om 
daar uiting aan te geven. Zonder politieke voorkeur, zonder onderscheid 
des persoons. Eenvoudigweg door mee te helpen aan het redden van 
mensenlevens in Israël.

Over MDA en MDA Nederland
Magen David Adom (betekenis: Rode Davidster) Israël is opgericht in 
1930 om medische noodhulp aan iedereen in Israël te verlenen, ongeacht 
achtergrond of religie. Dit gebeurt door middel van ambulancediensten en 
de nationale bloedbank. Ook buiten Israël wordt hulp verleend bij grote 
rampen. Waar mogelijk, respectievelijk noodzakelijk, wordt samengewerkt 
met de Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen in de regio. MDA 
Israël is in hoge mate afhankelijk van giften.

MDA Nederland is opgericht in 1981 en is een Nederlandse 
vriendenstichting met als doel de ondersteuning van MDA Israël door 
middel van het leveren van donaties voor de aankoop van ambulances, 
de bouw van ambulance stations en andere noodzakelijke medische 
benodigdheden, ook voor de bloedbank.

MDA heeft het CBF keurmerk en is daarmee een officieel erkend goed 
doel. Daarnaast heeft MDA een ANBI status, waardoor donaties belasting 
aftrekbaar zijn.



Veelgestelde vragen
Moet ik rijk zijn om MDA op te kunnen nemen in mijn testament?
Nee, iedereen kan een goed doel op laten nemen in zijn/haar testament en 
dat geldt niet alleen voor mensen met een groot vermogen. Nalaten kan 
middels een legaat of middels een erfstelling.

Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?
Een erfstelling is een benoeming tot erfgenaam en betreft een vastgesteld 
deel van uw nalatenschap. U kunt iedereen tot erfgenaam benoemen, 
ook Magen David Adom. Nadat alle kosten van de erfenis zijn afgetrokken 
(legaten, boedelkosten en overige schulden), blijft het bedrag dat overblijft 
voor de erfgenaam of erfgenamen. 

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een 
vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door u gekozen 
persoon of goed doel. U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken 
en daarnaast een bepaald bedrag of (on)roerend goed als legaat aan MDA 
nalaten. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament. 

Benadeel ik mijn kinderen niet als ik MDA benoem in mijn testament?
Uw kind(eren) houden altijd recht op hun kindsdeel, onafhankelijk 
of u een goed doel opneemt in uw testament. Het is uiteraard 
fijn als u bij leven al aangeeft aan uw erfgenamen dat u van 
plan bent om een testament te laten maken en dat u een goed 
doel daarin op wilt nemen, dit is echter geen verplichting.                                                                                                                                    
                        
Moet ik altijd naar een notaris voor een testament?
Ja, een testament is pas rechtsgeldig als dat is getekend door een notaris. 
Een briefje in een envelop met uw wensen is niet voldoende. U kunt voor 
een testament bij elke notaris terecht. U kunt de notaris ook aanstellen als 
executeur testamentair (degene die na overlijden alle zaken regelt). Maar  
dit is geen verplichting. U kunt iedereen benoemen (ook familie of een 
goede vriend) als executeur. Het is vooral belangrijk dat er vertrouwen is. 



Blijvende herinnering
Regelmati g nemen mensen MDA op in hun testament en geven daarmee 
een persoonlijke en bijzondere bijdrage aan het werk van MDA. Daarbij 
kennen wij een aantal mogelijkheden om u of de uwen langdurig te 
herinneren in een van onze Nederlandse MDA ambulance stati ons in Israël. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld met een vermelding op een plaquett e in het 
stati on. Ook het vernoemen van een kamer in het stati on behoort tot de 
mogelijkheden, evenals het doneren van een ambulance of ander voertuig. 
Hier wordt dan een speciale tekst op aangebracht.

Contact
Of het opnemen van MDA in uw testament een mogelijkheid is, is natuurlijk 
geheel afh ankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Indien u dit 
overweegt, informeren we u graag verder. Ook over de mogelijkheden van 
een blijvende herinnering.

Nannett e Blitz helpt u graag verder. U bereikt 
haar via nannett e@mda-nederland.nl of 
06-54618958. Gesprekken en adviezen zijn 
uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos.

Wij staan alti jd klaar om u te helpen met uw 
wensen en uw vragen te beantwoorden.


