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‘In mijn
testament
staat een
goed doel’
U kunt het doen omdat u geen
kinderen hebt. U kunt het ook
doen omdat u het goede doel
sowieso de moeite waard vindt.
Voor het opnemen van een
goed doel in uw testament, zijn
veel redenen denkbaar. Veel
Nederlanders doen het. Drie van
hen vertellen waarom.

Teksten Barbara Schilperoort
Fotografie Marcel Molle
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‘IK LAAT IETS
NA WAARVAN
DIEREN EN
HUN BAASJES
BETER
WORDEN’

‘V

an de ene dag op de
andere belandde ik op
de operatietafel. En op
de IC. Zo’n hartgezwel
is in veel gevallen levensbedreigend. Mijn zus begeleidde me,
maar had geen idee wat ze moest
doen wanneer het verkeerd zou
aflopen. Ik ben alleenstaand, had
niks geregeld.
Gelukkig bleek het gezwel
goedaardig, al blijft het een
riskante ingreep. Inmiddels ben ik
hersteld, mijn hart is gezond. Toch
kan ik niet langer fulltime werken.
Mede daarom ben ik me aan het
oriënteren op ander werk, zoek
waar mijn passie ligt, waarvan ik
zoveel mogelijk energie krijg.
Van kinds af aan ben ik gek op
dieren. Mijn ouderlijk huis stond
in een dorp. Er was meer dan genoeg ruimte voor honden, katten,
konijnen, vogeltjes. Toen ik op
mezelf ging wonen, naar de stad
verhuisde, nam ik een kanariepietje. Later ook een kat, omdat ik
last van muizen kreeg. En ik ontdekte dat een kat helemaal niet
afstandelijk is, maar ook knuffelig
en dat je er een hechte band mee
kunt krijgen. Een openbaring.

(56, coach, supervisor)
benoemt (ook) Amivedi in haar
testament. Amivedi is een
vrijwilligersorganisatie die zich
sinds 1933 inzet voor vermiste
en gevonden huisdieren in
Nederland. Het doel van Amivedi
is hond, kat, vogel, knaagdier of
ander huisdier zo snel mogelijk
te herenigen met zijn of haar
baasje.

‘IN MĲN TESTAMENT STAAT EEN GOED DOEL’

Carina van Loon

Na mijn operatie wilde ik de
dingen goed regelen. Een levenstestament en testament opstellen,
daarin goede doelen opnemen. Zo
kwam ik bij Amivedi terecht, een
organisatie van vrijwilligers die
helpt bij het zoeken naar weggelopen of weggevlogen huisdieren.
En het zoeken naar de baasjes
van gevonden dieren. Stel je voor
dat je je huisdier kwijt bent. Dat je
niet weet of het nog leeft, gewond
is. Die paniek die ook zo’n dier
moet voelen. Daarom is het werk
van Amivedi zó belangrijk. Ik vind
het een heel fijn idee om iets
na te laten waar dieren en hun
baasjes beter van worden. Op het
moment dat katten kwijtraken en
niet gevonden worden, worden
het zwerfdieren. Vorig jaar heb ik
twee zwerfkatten in huis genomen. Zo is de cirkel weer rond.’
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