
Het netwerk van de Vrienden van De Regenboog wordt ondersteund door

Wat kunt u nalaten?
Geld Het meest voor de hand liggend is 
het nalaten van een geldbedrag. Wanneer 
u voor een geldbedrag kiest, kunt u de 
Vrienden van De Regenboog als legataris 
opnemen in uw testament. Als erfgenaam 
of legataris kunt u vermelden ‘Stichting 
Vrienden van Lelie zorggroep ten behoeve 
van Vrienden van De Regenboog’.
Goederen Naast een geldbedrag, kunt 
u met een legaat óók goederen nalaten. 
Dit kan variëren van onroerend goed, 
een effectenportefeuille of een schilderij. 
U kunt natuurlijk ook aan kleinere dingen 

denken; elke gift, groot of klein is waarde-
vol. Uw gift kan een bijdrage leveren aan 
de goede zorg die in De Regenboog aan 
haar cliënten wordt gegeven.

Contact met de vriendenstichting
Graag bespreken we uw wensen met u. 
Dit kunt u het beste doen voordat u uw 
testament laat opmaken. Wilt u meer 
weten over hoe u een gift in uw testament 
kunt laten opnemen? Neem dan contact 
op met de Vrienden van De Regenboog 
via 0900 22 44 777. Meer informatie over 
onze projecten leest u op onze website.

Maak 
meer mogelijk
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Nalatenschap
Laat uw goede 
zorg voortleven



‘Mijn man en ik zijn 
al meer dan 55 jaar 

bij elkaar, dankzij 
Volledig Pakket 

Thuis kunnen we bij 
elkaar blijven in onze 
vertrouwde woning.’ 

Nalaten aan de Vrienden van 
De Regenboog is een mooi gebaar
Samen met u kunnen we een glimlach to-
veren op de gezichten van onze cliënten. 
De Vrienden van De Regenboog zorgen 
voor vrijwilligers en financiële middelen 
om activiteiten uit te voeren voor de cliën-
ten van palliatief centrum De Regenboog. 
Dat kan van alles zijn: helpen bij de kerst-
maaltijden, het huis in kerstsfeer brengen, 
schilderen, wandelen naar de Kralingse 
plas, zangmomenten, muzikanten die een 
mini-concert verzorgen, een kunstenaar 
die met de cliënten een schilderij maakt, 
jongeren die wensen van een bewoner in 
vervulling laten gaan. 

De Vrienden van De Regenboog hechten 
waarde aan zielzorg: zorg voor vragen die 
cliënten kunnen heb-
ben rond zingeving, 
over de betekenis 
die mensen geven 
aan  (situaties in) hun 
leven. We weten 
allemaal  hoe essentieel een goed leven 
is, ook tijdens de laatste levensfase. 

De vriendenstichting ontwikkelt daarvoor 
mate riaal en stelt dat beschikbaar. Uw gift 
maakt het mogelijk om in de toekomst 
goede, persoonsgerichte zorg voor onze 
cliënten in stand te houden. 

Vriendennetwerk van De Regenboog
De Vrienden van De Regenboog is onder-
deel van de Stichting Vrienden van Lelie 
zorggroep. Deze stichting maakt meer 
mogelijk voor de cliënten van Lelie zorg-
groep. Stichting Chaverim ondersteunt de 
vriendennetwerken, maar het kan alleen 
dankzij financiële steun van ondernemers 
en particulieren. Mensen zoals u. Een gift 
uit uw nalatenschap is een bijzondere 
manier om hieraan bij te dragen. 
Helpt u mee?

Bijdragen aan wat u belangrijk vindt
Door een goed doel op te nemen in uw 
testament, kunt u nog één keer opkomen 
voor wat u belangrijk vindt. Wanneer u wilt 
bijdragen aan het belangrijke werk dat 
onder andere artsen, verpleegkundigen, 

verzorgen-
den, geeste-
lijk verzor-
gers én 
vrijwilligers 
doen in De 

Regenboog, vertellen we u graag hoe u 
ervoor kunt zorgen dat u met uw gift kan 
bijdragen aan deze zorg. Voelt u zich bij 
een aandachtsveld in het bijzonder betrok-
ken? Het is mogelijk om een specifiek 
project, onderwerp of aandachtsgebied te 
steunen, zoals zielzorg, palliatieve zorg of 
een wens in vervulling laten gaan.

Graag staan we ergens voor in het leven. 

We zorgen voor een ander, geven wat weg of 

doneren aan een goed doel. Dat doen we omdat 

we iets belangrijk vinden. Maar wat als u er zelf 

niet meer bent? Met een gift kunt u nog één keer 

opkomen voor wat u als belangrijk ervaart in uw 

leven. Dat kan door na te laten aan een goed 

doel zoals: de beste zorg voor de medemens.

Geen belasting over 
uw nalatenschap!
Goede doelen met een 
ANBI-status (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) hoeven 

geen belasting te betalen over 
schenkingen en erfenissen die 

zij ontvangen. De Vrienden van 
De Regenboog is onderdeel van 

de stichting Vrienden van Lelie 
zorggroep. Deze stichting heeft de 

ANBI-status. Uw gift is daarom vrijge-
steld van belasting. Dit betekent dat alles 

wat u aan de Vrienden van De Regenboog 
nalaat ten goede komt aan De Regenboog.

Samen met u kunnen we een 
glimlach toveren op de 

gezichten van onze cliënten.


