Een mooiere wereld nalaten

Wie zijn wij

Denk je ook wel eens na over de toekomst van je
dierbaren, van mensen en organisaties die je na aan het
hart liggen? De toekomst van degenen die je nu ook af
en toe een financieel steuntje in de rug geeft?

De Vriendenkring SEKEM ondersteunt het werk van
SEKEM en de Heliopolis University op het gebied van
onderwijs, cultuur, gezondheidszorg en duurzame
landbouw in de woestijn. Dat doet de Vriendenkring
inhoudelijk, met raad en daad, en door middel van
donaties voor projecten.

Met een goed geregelde nalatenschap kun je ervoor
zorgen dat je idealen, dat wat je persoonlijk belangrijk
vindt en waar je waarde aan hecht, ook na je overlijden
voortleven. Daarmee help je de toekomst mee
vormgeven, ook op langere termijn.
SEKEM bouwt aan een duurzame samenleving en
toekomst voor de huidige en toekomstige generaties in
Egypte en de Arabische wereld.

De Vriendenkring SEKEM heeft de ANBI status
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften uit een
nalatenschap zijn vrij van erfbelasting.
www.netherlands.sekem.com
www.sekem.com

Door ook SEKEM op te nemen in je testament, draag je
daar langjarig aan bij en zijn velen je heel dankbaar.

Contact
Vereniging Vriendenkring SEKEM
Drebbelstraat 195
2522DA Den Haag
KvK: 09103775
RSIN: 807664571
Helmy Abouleish
SEKEM Development
Foundation

IBAN: NL76 TRIO 0212 4884 22
Over nalaten aan SEKEM hebben we een uitgebreide
informatie brochure. Die sturen wij graag toe na een
emailtje, telefoontje of whatsappje naar
info@sekemvrienden.nl
of 06 4492 0544
Bert de Graaff (06 5327 1035)
of Hans Schut (06 2294 4735) staan je ook graag
persoonlijk te woord over het ondersteunen van
Sekem, nu of in de toekomst.

40 Years of Sustainable Development

WAT JE BEZIT
IS OP WEG
NAAR ANDEREN
(Willlem Hussem)

Hoe jouw nalatenschap de toekomst mee vormgeeft

SEKEM wil dat Egypte en de regio zich duurzaam
ontwikkelen. Sekem heeft grote ambities voor de
komende 40 jaar: op het gebied van ecologie, economie,
sociale verhoudingen en de ontwikkeling van het
individu. Die ambities worden vertaald naar projecten
en activiteiten op veel gebieden:

Kunst, cultuur,
persoonlijke
ontwikkeling

Het SEKEM initiatief

Hoe kun je het beste nalaten aan SEKEM ?
Er zijn drie manieren om aan SEKEM na te laten.

Scholen, vak- en
speciaal onderwijs en
beurzen

Heliopolis Universiteit
Studiebeurzen

Met een erfstelling in je testament benoem je de
Vriendenkring SEKEM tot (mede) erfgenaam.

Hoe je SEKEM kunt steunen

•

Met een legaat, vast te leggen in je testament, laat
je een bedrag of iets waardevols aan de
Vriendenkring na.

De SEKEM Development Foundation is afhankelijk van
schenkgeld. Een deel daarvan komt vanuit de resultaten
van de eigen SEKEM sociale ondernemingen.

•

Ook is het mogelijk, al dan niet via je testament- een
‘Fonds op naam‘ op te richten.

Maar er is veel meer nodig om de maatschappelijke
impact van het SEKEM initiatief zo groot mogelijk te
maken.

Een testament moet in alle gevallen door een notaris
worden opgesteld of aangepast.

Medisch centrum
gezondheidszorg

SEKEM inspireert mensen
overal ter wereld

•

Bij al deze vormen kun je desgewenst een specifiek doel,
een specifiek project of een meer algemene bestemming
aangeven.

Greening the Deserts,
biodynamische landbouw

Waar in 1977 woestijn was, is nu een bloeiend biodynamisch
landbouwbedrijf met scholen, ondernemingen en een
medisch centrum. SEKEM werkt in Egypte aan een
duurzame toekomst, waarin ieder individu zich ten volle
kan ontwikkelen, waar mensen echt samen leven
en werken in gemeenschappen, waar menselijke
waardigheid centraal staat en waar ecologische en ethische
principes leidend zijn. De activiteiten van SEKEM en de
SEKEM Development Foundation zijn een rol-model
voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. SEKEM heeft
ook de Heliopolis Universiteit opgericht, die volledig
gericht is op duurzame ontwikkeling.

De Vriendenkring SEKEM kan je desgewenst hierbij de
weg wijzen.
Je betaalt over een testamentair nalatenschap aan de
Vriendenkring SEKEM (ANBI) geen erfbelasting.
Schenkingen en nalatenschappen komen geheel ten
goede aan SEKEM, zonder inhouding van kosten door de
Vriendenkring.

SEKEM vriendenkringen en hun leden in diverse
Europese landen helpen daarbij. Met schenkingen,
nalatenschappen, inhoudelijke ondersteuning en
campagnes.
Je kunt SEKEM steunen door lid te worden van de
Vriendenkring, door te schenken en in de toekomst via
je nalatenschap.

