Gehandicapte kinderen
een kans geven
met nalatenschap

“Alles begint met opleiding,” vindt Herman Poortinga. “En dat geldt zeker voor
kinderen die extra weerloos zijn, zoals de gehandicapte kinderen die wij in Oeganda
hebben leren kennen tijdens ons vrijwilligerswerk.” Die ervaring doet Herman en zijn
vrouw Claudia besluiten hun nalatenschap te schenken aan Oxfam Novib.

Het stel vertrekt in februari 2014 voor een maand
naar Oeganda. Herman is net met pensioen en
beiden hebben een sterke behoefte zich nuttig
te maken. De organisatie waarmee ze op pad
gaan, gaat uit van lokale projecten. “Ik geloof dat
het belangrijk is hulp te bieden op een manier
die aansluit bij de bevolking. Je kunt wel een
heel dure waterpomp ergens aanleggen, maar
als die kapot gaat, gebeurt er niets meer. Het is
dus zinvoller dat mensen zo’n pomp zelf bouwen.
Dan kunnen ze hem ook onderhouden. Dat is ook
de werkwijze van Oxfam Novib, vandaar dat we
bij die organisatie uit zijn gekomen toen we na
gingen denken over onze erfenis.”
Pensioenvoorziening
Dat water essentieel is hebben Herman en
Claudia met eigen ogen gezien. “Vaak zijn
het de kinderen die het water moeten gaan
halen. Dat is een eind lopen en het is een zware
exercitie. Daar komt nog bij dat het voor de
meisjes een gevaarlijke onderneming is, omdat
ze soms opgewacht worden door mannen die

het niet goed met hen voorhebben.” Het gaf
dus een goed gevoel mee te kunnen werken
aan de watervoorziening in het dorp. Maar het
meest geraakt waren Herman en zijn vrouw door
de gehandicapte kinderen met wie ze zich de
woensdagmiddagen doorbrachten. “In Oeganda
zijn kinderen de pensioenvoorziening voor hun
ouders. Maar een gehandicapt kind heeft meestal
geen mogelijkheden om later geld te verdienen
en wordt daarom vaak verstoten door de familie.
Familie is heel belangrijk daar, maar het een te
zware opgave een mond te voeden die niets op
gaat leveren. Nog steeds word ik geraakt als ik
terugdenk aan de jongen met wie ik uren heb
doorgebracht. Soms gooide ik anderhalf uur lang
enkel een ballon over met hem. Hij straalde dan.
Voor veel van die kwetsbare kinderen geldt dat
een goede opleiding hun kansen enorm zouden
verbeteren.”
Weerloze kinderen steunen
Dat onderwijs voor Herman zo belangrijk is,
heeft ongetwijfeld iets te maken met het feit dat

zijn vader directeur was van de basisschool waar
Herman zelf ook les kreeg. Het is hem met de
paplepel ingegoten. Zijn ouders waren bovendien
donateur van Novib. Dus ook dat kreeg hij van
huis uit mee. Aangezien Herman en zijn vrouw
nog een tijd rond te mogen lopen op deze aarde,
hebben ze niet alleen besloten Oxfam Novib in
het testament op te nemen, maar ook nu al geld
te geven aan de organisatie. “Maar als het zover
is gaat alles naar hen toe. Onze broers en zussen
hebben het eigenlijk allemaal goed. Enkel een paar
voorwerpen, zoals het oude koffie- en theeblik dat
mijn ouders al gebruikten, wil ik graag in de familie
houden. Dat is vastgelegd in een codicil. De rest
gaat dus naar Oxfam Novib. We hebben zelf
geen kinderen. Dus hebben we besloten andere –
weerloze – kinderen te steunen.”

Het inspirerende verhaal van Herman Poortinga legden
Lisanne Hoogerwerf en Martien Versteegh vast in
opdracht van Oxfam Novib. Overweegt u ook geld na te
laten aan Oxfam Novib? Klik hier voor meer info.
Lees meer verhalen op www.uniekeverhalen.nl

Oxfam Novib als executeur
“Niet lang geleden overleed er plotseling
iemand in onze vriendenkring en dat zet je toch
aan het denken. We hebben toen vaart gezet
achter ons plan en namen contact op met Oxfam
Novib. Thomas Grosse Stüve, relatiemanager
nalatenschappen, kwam op bezoek om de
mogelijkheden te bespreken. Dat was een zeer
plezierig en nuttig bezoek. Thomas hielp ons met
het verwoorden van onze wensen en we hebben
afgesproken dat Oxfam Novib executeur wordt.
De familie regelt de begrafenis, maar Oxfam
Novib regelt verder alles met betrekking tot de
erfenis. We vinden dit belangrijk en we zijn dus erg
blij dat het allemaal geregeld is.”

