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U KUNT ECHT HET VERSCHIL MAKEN.  
EN DAT IS GEEN SLOGAN.

Musea, archieven en erfgoedbibliotheken beheren samen 
een publieke schat van onschatbare waarde: het erfgoed 
van ons allemaal. 

Maar wat doen ze met die kunstwerken, boeken, 
documenten en foto’s? Al wat nodig is om ervoor te 
zorgen dat u ze kunt bekijken en bestuderen, of dat u er in 
alle vrijheid en rust van kunt genieten. 

Dat kan maar op één voorwaarde: dat we er samen in 
slagen om die schat met zorg te bewaren. Want erfgoed 
vraagt veel zorg. En dat wordt financieel steeds 
moeilijker. Daarom is uw steun nodig, nu meer dan ooit.  

U kunt erfgoed ondersteunen als persoon. Of het verschil 
maken als bedrijf.
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EEN VOORBEELD VOOR IEDEREEN!

"Markiezin Arconati Visconti was de laatste kasteelvrouw 
van Gaasbeek. Een jaar voor ze stierf schonk ze het hele kasteel 
– het gebouw, het park en de hele collectie – aan de staat. Zo’n 
daad verdient respect en kan ook iedereen inspireren. Al hoeft 
gulheid uiteraard niet altijd zo extravagant te zijn. Dankzij de 
giften die we krijgen, kunnen we zelf erfgoed kopen. En mooie 

tentoonstellingen blijven maken." 

LUC VANACKERE 
Directeur Kasteel van Gaasbeek

DOE EEN GIFT MET FISCAAL VOORDEEL

Misschien geeft u elk jaar al geld aan uw favoriete goede 
doel? Dat is goed, maar weinig schenkers denken dan aan een 
museum, een archief of een erfgoedbibliotheek. Toch zijn heel 
wat erfgoedinstellingen officieel erkend als goed doel. 
Ook zij kunnen u dus een fiscaal attest geven. Ontdek ze 
in deze brochure en op erfgoeddoel.be.

Met een fiscaal attest krijgt u 45 % van uw gift terug
De fiscus betaalt uw gift graag mee. Als u dit jaar 40 euro 
geeft, krijgt u volgend jaar een fiscaal attest. Daarmee wordt 
uw gift voor 45 % fiscaal aftrekbaar. Zo kost een gift van 40 
euro u maar 22 euro, want u krijgt 18 euro terug.

Dat belastingvoordeel kunt u ook gebruiken om uw favoriete 
erfgoeddoel extra te steunen. Door uw gift te verhogen naar 
bijvoorbeeld 75 euro. Daarvan krijgt u dan 33,75 euro terug. Uw 
hogere gift komt voor uzelf dus nog altijd op ongeveer 40 euro 
(41,25 euro om precies te zijn).
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DE MENS IS ZIJN VERLEDEN

"Mijn onderzoek spitst zich toe op de vriendenkring 
rond Plantin en Moretus. Daardoor voel ik me sterk 

betrokken bij dit museum. Het is er heel aangenaam 
lezen en werken. Telkens opnieuw bots je er op 

verrassende vondsten. Ik wil dus heel graag mijn 
steentje bijdragen, want we vergeten weleens dat 

een museum een collectie moet onderhouden. En 
uitbreiden, als het even kan. Bezig zijn met oude 

boeken, brieven of archieven klinkt misschien saai, 
maar als je bezig bent met geschiedenis en erfgoed, 

sta je vaak versteld over de actualiteit ervan: de 
mens is zijn verleden. Het kan onze blik op de 

wereld verruimen en voorkomen dat we in dezelfde 
valkuilen trappen. We hebben vandaag een grote 
verantwoordelijkheid om dat erfgoed te koesteren 
voor de generaties na ons. Daar denk ik aan, elke 

keer als ik een gift doe."

JEANINE DE LANDTSHEER
Classica en onderzoeker aan het Seminarium 

Philologiae Humanisticae (KU Leuven). Ze doneert 
regelmatig aan het Museum Plantin-Moretus.
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DENK AAN ERFGOED IN UW TESTAMENT 

In uw testament kunt u geld, kunstwerken of andere eigendom-
men nalaten aan een erfgoedinstelling. Dat heet een legaat. Als 
de instelling uw legaat aanvaardt, moet zij daarvoor belastin-
gen betalen. Nog interessanter is het duolegaat. Voordelig 
voor uw erfgenamen – vooral als u geen kinderen hebt – én 
voor de erfgoedinstelling. Bij een duolegaat laat u een deel van 
uw bezit na aan een erfgoedinstelling en het andere deel aan 
uw andere erfgenamen. De erfgoedinstelling betaalt alle suc-
cessierechten, dus ook die voor de andere erfgenamen.

Wilt u een legaat nalaten aan een erfgoedinstelling? 
Vraag uitleg aan uw notaris. Hij bekijkt gratis wat voor u de 
beste oplossing is en hoeveel het kost om uw testament op te 
maken. Als u dat graag wilt, kan hij uw testament ook voor u 
bewaren.  

De Musea Brugge (Brugge Foundation), het Koninklijk Mu-
seum voor Schone Kunsten in Antwerpen, de Universiteit 
Antwerpen en Kazerne Dossin zijn lid van testament.be. 
En ook andere erfgoedinstellingen aanvaarden legaten. Voor 
meer informatie kunt u altijd terecht bij uw notaris of op 
www.notaris.be.



7

WORD ERFGOEDMECENAS

U steekt graag nog een tandje bij, door u bijvoorbeeld voor 
langere tijd te verbinden aan een erfgoedinstelling?  

Heel wat musea, archieven of erfgoedbibliotheken hebben  
speciale formules om hun mecenassen in de watten te leg-
gen. In ruil voor uw steun krijgt u dan bijvoorbeeld uitnodigin-
gen voor exclusieve nocturnes, ontmoetingen en rondleidingen. 
Of voor speciale promoties.

U kunt uw engagement nog vergroten door als mecenas een 
deel van uw persoonlijk vermogen te bestemmen voor een 
fonds op naam of een stichting. Dan draagt u duurzaam bij 
aan de zorg voor ons erfgoed, zelfs als u er niet meer bent. 
U bepaalt zelf waarvoor het fonds gebruikt wordt. De Koning 
Boudewijnstichting heeft veel expertise op dit vlak, en hun 
adviseurs helpen u graag verder. Meer informatie vindt u op 
www.erfgoed-kbs.be. 
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JE WORDT RIJKER DOOR TE GEVEN

"Ik vind het heel belangrijk dat cultuur voor 
iedereen toegankelijk is en blijft. Het behoud van 

ons erfgoed is vaak een wat ondergeschoven kindje 
in onze musea, archieven en erfgoedbibliotheken. 

Zeker nu ze het financieel moeilijk hebben. Ik 
voel me door mijn steun aan het museum echt 
rijker geworden. Je krijgt er ook zoveel voor in 

de plaats: interessante activiteiten, inspirerende 
ontmoetingen en gesprekken, rondleidingen, en nog 

veel meer. Je wordt rijker door te geven."

ANN CORNELIS
Arts en M-Cenas

OOK ALS BEDRIJFSLEIDER KUNT U STEUNEN

Musea, archieven, erfgoedbibliotheken en bedrijven hebben 
elkaar veel te bieden. Als bedrijfssponsor of mecenas zorgt 
u er actief voor dat erfgoedorganisaties waardevolle collectie-
stukken kunnen kopen en onderhouden. U kunt zelfs tentoon-
stellingen mee helpen realiseren.

Erfgoedinstellingen kunnen op hun beurt hun sfeervolle ruim-
ten openstellen voor bedrijven en hun klanten. Een exclusief 
arrangement? Dan bent u aan het goede adres. Zo kunnen be-
drijven zich duurzaam verbinden met inspirerende locaties met 
een verhaal. Erfgoedinstellingen verzekeren zich op hun beurt 
voor langere tijd van de steun van geëngageerde partners. Een 
win-winsituatie die ook uw imago en positie in de samenleving 
versterkt.
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Doe als bedrijf een gift aan een erfgoedinstelling. Vanaf 40 
euro geeft uw gift aan een als goed doel erkende instelling 
recht op vermindering van uw vennootschapsbelasting. 

Verder kunt u als bedrijf een bedrijfsfonds of een charity 
account opstarten, bijvoorbeeld bij de Koning Boudewijn-
stichting. Met een bedrijfsfonds kan uw onderneming haar 
filantropische activiteiten structureren en het beheer ervan 
overlaten aan de Koning Boudewijnstichting. De activiteiten 
van uw fonds versterken het imago van uw onderneming bij 
klanten, aandeelhouders en medewerkers. En vooral: met uw 
bedrijfsfonds zet uw onderneming zich efficiënt in voor het 
goede doel.

STEUN VAN MECENASSEN IS BROODNODIG

"Cultureel erfgoed wordt weleens het DNA van de 
samenleving genoemd, de brug tussen verleden, heden en 

toekomstige generaties. Voor BASF Antwerpen betekent 
duurzaam ondernemen ook dat we als bedrijf een positieve 

bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling 
van de regio waarin we actief zijn. Dat doen we graag door 

partnerschappen af te sluiten, ook om de erfgoedsector te 
ondersteunen. 
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Het is de taak van de erfgoedinstellingen om het potentieel 
van de collecties en de publiekswerking verder te 
ontwikkelen. Daarvoor is geld nodig dat overheidsinstanties 
en erfgoedinstellingen niet alleen kunnen bijeenbrengen. 
Daarom is de steun van mecenassen broodnodig: bedrijven, 
stichtingen en privépersonen. Dat was vroeger zo, dat is 
vandaag zo en dat zal ook later zo zijn." 

WOUTER DE GEEST
Voorzitter van het Dotatiefonds voor Boek en Letteren, CEO van BASF Antwerpen
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WORD LID VAN EEN VRIENDENVERENIGING OF EEN 
MECENAATSVERENIGING

U kunt een museum, archief of erfgoedbibliotheek indirect 
steunen door lid te worden van een vriendenvereniging. Die 
ondersteunt erfgoedinstellingen in hun werking door activitei-
ten te organiseren. Soms zijn het echte mecenaatsverenigin-
gen die actief op zoek gaan naar geld om collectiestukken aan 
te kopen.

VRIENDEN SPELEN EEN SLEUTELROL

"Heel wat kunstwerken en andere 
voorwerpen in de collecties van de Musea 

van Brugge zijn schenkingen. Neem nu het 
beroemde Laatste Oordeel van Jheronimus 

Bosch. Dat kwam van minister van staat 
August Beernaert. Daarnaast krijgen we heel 
wat giften van particulieren van over de hele 

wereld. Dat gaat van kleine tot substantiële 
bedragen. Met dat geld kopen we werken 

aan voor de musea. Zo spelen de Vrienden 
van Musea Brugge – vandaag zo’n 1.350 

leden – een sleutelrol in het aankoopbeleid 
van de musea."

BERTIL VAN OUTRYVE D’YDEWALLE
Voorzitter van De Vrienden van Musea Brugge vzw
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ZET U VRIJWILLIG IN VOOR EEN ERFGOEDINSTELLING OF EEN 
ERFGOEDVERENIGING

U wilt graag actief aan de slag als vrijwilliger bij een erf-
goedinstelling? Ook dat kan. Veel erfgoedinstellingen en 
erfgoedverenigingen hebben een actieve vrijwilligerswerking. 
Vrijwilligers nemen met plezier veel taken voor hun rekening, 
zoals bezoekers onthalen en rondleiden of de collectie digita-
liseren. U kunt er heel zinvol werk doen en kennismaken met 
andere vrijwilligers, jong en oud. 

In Vlaanderen zijn duizenden erfgoedverenigingen actief. In 
bijna elke gemeente is er wel een heemkundige of genealogi-
sche vereniging of een andere oudheidkundige of kunsthistori-
sche kring. Zij dragen zorg voor erfgoed en organiseren allerlei 
activiteiten. Ontdek de erfgoedverenigingen in Vlaanderen en 
Brussel op www.erfgoedkaart.be. 

IK VIND HET MAAR NORMAAL OM  
BIJ TE DRAGEN

"Als buur van het Kasteel van Gaasbeek genieten 
mijn familie en ik elke dag volop van het uitzicht. Ik 
vind het normaal dat zowel de Vlaamse overheid, de 

gemeente, de inwoners én alle andere betrokkenen 
een inspanning leveren om bij te dragen tot de 
luister van het Kasteel van Gaasbeek. Daarom 

ondersteun ik het actief."

PIET VAN WAEYENBERGE 
Voorzitter van de familiale investeringsonderneming 
De Eik nv en buurman van het Kasteel van Gaasbeek
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WIE ZIJN DE ERKENDE 
ERFGOEDINSTELLINGEN?

Natuurlijk kiest u zelf welk museum, welke archiefinstelling of erf-
goedbibliotheek uw steun waard is. Hierna vindt u de als goed doel 
erkende erfgoedinstellingen. Voor uw gift vanaf 40 euro per 
jaar bezorgen zij u een fiscaal attest dat recht geeft op een 
belastingvermindering.
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ADVN | ARCHIEF VOOR NATIONALE BEWEGINGEN

Stapte u mee in de betogingen voor 

Leuven Vlaams of nam u deel aan een 

IJzerbedevaart of een Gordel? Kent u 

de Vlaamse Toeristenbond nog? Hebt u 

zich ooit al afgevraagd wat de Vlaamse 

beweging te maken heeft met Schotten, 

Catalanen of Koerden?

Dat, en nog veel meer vindt u terug in 

de persoons- en verenigingsarchieven 

van de Vlaamse beweging en andere 

nationale bewegingen. Dit erfgoed dreigt 

echter verloren te gaan wanneer het niet 

voldoende gewaardeerd wordt. Nochtans 

is het onschatbaar voor onze geschiede-

nis en een goed begrip van het heden.

Het ADVN zet zich in voor het redden en 

valoriseren van dit erfgoed en maakt het 

bovendien mogelijk om de bewegingen te 

kaderen in een internationale context.

Uw financiële steun zorgt ervoor dat dit 

unieke erfgoed niet verdwijnt en verder 

verzameld, bewaard, beheerd en bestu-

deerd kan worden.

Contact: Elly Broes, Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen 
03 225 18 37 | info@advn.be | www.advn.be

AMSAB | INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS

Amsab-ISG bewaart, ontsluit, onderzoekt 

en valoriseert de historische strijd om 

Brood en om Rozen, voor materiële lots-

verbetering en een betere levenskwali-

teit. Een strijd die is uitgekristalliseerd 

op diverse thema’s en in vele organi-

satievormen. Een strijd tegen steeds 

nieuwe vormen van ongelijkheid.

Welke strategieën werden en worden 

ontwikkeld door gemeenschappen die 

het meest onder deze ongelijkheid lijden? 

Amsab-ISG voert onderzoek naar die vaak 

verborgen geschiedenissen en ontwikkelt 

methodieken om de historische evolutie 

ervan in kaart te brengen.

We delen erfgoed met iedereen die er 

waarde aan hecht en zetten het in voor 

nieuwe creaties en gemeenschapsvor-

ming. Uw steun zorgt ervoor dat dit verle-

den doorklinkt in de toekomst.

Contact: Geert Van Goethem, Bagattenstraat 174, 9000 Gent 
09 224 00 79 | geert.vangoethem@amsab.be | www.amsab.be/doneer 
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AMVB | ARCHIEF EN MUSEUM VOOR HET VLAAMS LEVEN TE BRUSSEL  

Het AMVB (her)ontdekt het verdwijnend 

collectief geheugen van de Nederlands-

talige Brusselaars in de dynamiek van de 

grootstedelijke samenleving. 

Op ons programma staat een waaier van 

educatieve activiteiten, praktijkgerichte 

workshops en continue persoonlijke 

begeleiding op maat. Meer dan 350 

Brusselse organisaties en personen 

vertrouwden ons hun archieven toe. Om 

deze documenten toegankelijk te maken 

en te beschermen met zuurvrij papier, 

schilderijen en andere kunstvoorwerpen 

te herstellen, broze stukken en audiovi-

suele media te digitaliseren kunnen wij 

uw steun goed gebruiken. 

Het AMVB leeft, nu meer dan ooit. En het 

wil nog heel wat realiseren. Wil u meehel-

pen aan de bekendmaking, bewaring en 

bescherming van dit ongemeen boeiend 

Brussels erfgoed? Steun ons dan met een 

gift. Heel hartelijk bedankt. 

Contact: Johan Verduyckt, Arduinkaai 28, 1000 Brussel | 02 209 06 00  
secretariaat@amvb.be  | www.amvb.be/?page=134

ERFGOEDBIBLIOTHEEK HENDRIK CONSCIENCE

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Consci-

ence bewaart zorgvuldig meer dan vijf 

eeuwen boeken in alle soorten, vormen 

en maten. Het is dé bibliotheek als u 

meer wilt weten over de Nederlandse 

taal, cultuur en geschiedenis van Vlaan-

deren. 

U vindt er prachtige collecties bibliofiele 

uitgaven en drukken van vóór 1830, met 

veel boeken uit het drukkers- en uitge-

verscentrum Antwerpen. 

Helaas is het budget ontoereikend voor 

de grote opdrachten: aankopen, conser-

veren en digitaliseren. Uw steun is dan 

ook broodnodig.

Contact: Handan Narin, Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen  
03 338 87 30 handan.narin@stad.antwerpen.be  
www.consciencebibliotheek.be/nl/content/vrienden-en-schenkers 
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ERFGOEDFONDS KONING BOUDEWIJNSTICHTING

Heeft u een passie voor erfgoed? Zou u 

graag uw eigen goede doel in de erfgoed-

sector oprichten? Om onze topstukken 

te behouden en toegankelijk te maken 

bijvoorbeeld. Het Erfgoedfonds van de 

Koning Boudewijnstichting kan u helpen 

om dit initiatief concreet te maken!

Al sinds meer dan 30 jaar kan het 

Erfgoedfonds rekenen op mecenassen 

om het voortbestaan van ons erfgoed te 

verzekeren en om projecten uit te werken 

op het vlak van erfgoed, cultuur, muziek, 

architectuur, natuur en archeologie. We 

stellen schenkers instrumenten op maat 

voor, aangepast aan elk project. 

Doe zeker een beroep op het Erfgoedfonds 

als u een eigen initiatief wilt lanceren. Of 

ondersteun het Erfgoedfonds financieel, 

om snel te kunnen inspelen op nieuwe 

buitenkansen en om vernieuwende projec-

ten een kans te geven.

Contact: Anne De Breuck, Brederodestraat 21, 1000 Brussel | 02 549 61 54 | 
debreuck.a@kbs-frb.be  | www.erfgoed-kbs.be/erfgoedfonds

FARO | VLAAMS STEUNPUNT VOOR CULTUREEL ERFGOED 

Eén dag per jaar kan iedereen honderden 

erfgoedorganisaties in heel Vlaanderen 

gratis bezoeken. Eén dag per jaar presen-

teren musea, archieven, erfgoedbibliothe-

ken, heemkundige kringen, mensen die 

aan hun stamboom werken, ambachtslui, 

behoeders van tradities en alle anderen 

die zorg dragen voor ons erfgoed, zich 

op hun paasbest. Die dag is de Erfgoed-

dag, elk jaar op de eerste zondag na de 

paasvakantie.

Waarom dat zo is? Eenvoudig: om u 

in optimale omstandigheden te laten 

proeven van de verscheidenheid en 

de eenheid van een door passie en 

beroepsernst gedreven sector. Gratis 

bovendien, om iedereen de kans te geven 

dat te doen. 

Maar koken kost geld. FARO, de organisatie 

die het hele raderwerk van Erfgoeddag 

smeert en doet draaien, heeft uw steun 

nodig.  

Contact: Jeroen Walterus, Priemstraat 51, 1000 Brussel 
02 213 10 69 | jeroen.walterus@faro.be | www.faro.be/steun-ons 
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HUIS VAN ALIJN | MUSEUM VAN HET DAGELIJKS LEVEN

Dagelijkse en bijzondere gebeurtenissen 

bepalen het ritme van ons leven. Het 

Huis van Alijn legt gewoontes, tradities 

en rituelen bloot die herinneren aan een 

recent of verder verleden. De rijke collec-

tie objecten, foto’s, geluid en bewegend 

beeld toont dat alledaags allerminst 

gewoon is. 

We zetten sterk in op een inclusieve 

werking. Dat vraagt intensief onder-

zoek en een nauwe samenwerking met 

ervaringsdeskundigen en experten uit 

de sociale sector, de zorg- en welzijns-

sector, universiteiten en hogescholen. Zo 

bieden we aan blinden en slechtzienden, 

doven en slechthorenden, mensen met 

dementie en mensen met autisme een 

museumbezoek op maat. En we gaan 

nog een stap verder. Hoe kunnen we 

als museum, via het erfgoed van het 

dagelijks leven, echt iets betekenen voor 

kwetsbare groepen? 

Het Huis van Alijn bouwt aan een mu-

seum voor iedereen. Met uw steun?

Contact: Ann Van Nieuwenhuyse, Kraanlei 65, 9000 Gent | 09 269 42 07   
ann.vannieuwenhuyse@stad.gent | www.huisvanalijn.be/nl/vrienden

KADOC | KU LEUVEN | DOCUMENTATIE- EN ONDERZOEKSCENTRUM VOOR 
RELIGIE, CULTUUR EN SAMENLEVING

Als kind verslond u de Vlaamse Filmpjes? 

Uw zus was leidster bij de lokale Chiro 

en uw oudere broer engageerde zich in 

de vakbeweging? Of u had een nonkel 

pater in ‘de Congo’? Kortom: u maakte 

deel uit van een maatschappij waarin 

religie op elk levensdomein meer of 

minder invloed uitoefende. Dus allicht ook 

op uw leven.

KADOC koestert het erfgoed dat die 

samenleving naliet – en dat u dus vaak 

zelf letterlijk in handen had. 

Voor zijn basiswerking krijgt KADOC sub-

sidies van de Vlaamse overheid. Maar wil 

het uw erfgoed extra in de watten leggen 

en dat tikkeltje meer zorg geven, dan kan 

het uw steun goed gebruiken.

Contact: Luc Schokkaert, Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven | 016 32 35 00  
luc.schokkaert@kadoc.kuleuven.be | kadoc.kuleuven.be/info/steun KADOC
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KASTEEL VAN GAASBEEK

Welkom in een uniek historisch huis dat 

zijn erfgoed duurzaam beheert. Creati-

viteit en publieksvriendelijkheid zijn ons 

hoogste goed. Het Kasteel van Gaasbeek 

is een van de kroonjuwelen van de 

Vlaamse Gemeenschap. U vindt het vlak 

bij Brussel, midden in een groene oase. 

De oorspronkelijke middeleeuwse burcht 

was ooit eigendom van de graaf van Eg-

mond – die in 1568 zijn hoofd verloor op de 

Brusselse Grote Markt. In de 19e eeuw werd 

het door de laatste eigenares, markiezin 

Arconati Visconti, gerestyled tot een roman-

tische tijdmachine. Het kasteel bewaart een 

mooie collectie kunstvoorwerpen.

Met uw steun maakt u de uitbreiding en 

het behoud van de uitzonderlijke collectie 

mee mogelijk. 

Contact: Luc Vanackere, Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek  
02 531 01 44 | kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be  
www.kasteelvangaasbeek.be/nl/contact/steun-ons 

KAZERNE DOSSIN

Samen met u wil Kazerne Dossin een 

bijzonder doel waarmaken: een educatief 

en maatschappelijk project waarin bur-

gerzin, democratische weerbaarheid en 

individuele vrijheden centraal staan. 

Een museum waar nagedacht wordt over 

hedendaagse fenomenen van uitsluiting 

en racisme. Via herinneringseducatie 

draagt het bij tot een meer tolerante en 

open samenleving. 

Uw gift of bijdrage gaat rechtstreeks 

naar deze projecten: 

- Achter elke foto op de portrettenmuur 

schuilt een verhaal van een man, vrouw 

of kind. Kazerne Dossin digitaliseert die 

prachtige beelden en verhalen, zodat ze 

nooit verloren gaan

- Kazerne Dossin ontwikkelt educatief 

materiaal voor leerkrachten en onder-

steunt projecten rond herinneringsedu-

catie in de klas..

Contact: Jana Kerremans, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen 
015 28 36 33 | jana.kerremans@kazernedossin.eu | http://bit.ly/1K8DxFP 

kasteel
van
gaasbeek
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KMSKA | KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN

U kent het KMSKA als een 19e-eeuwse 

kunsttempel in Antwerpen. Een museum 

met een rijke collectie die vijf eeuwen 

beeldcultuur overspant. Dat blijft. Alleen 

zal er bij de heropening zoveel meer zijn! 

Het oorspronkelijke museum wordt in 

ere hersteld én uitgebreid met royale 21e-

eeuwse ruimtes. 

Ondertussen werkt het museumteam 

aan een nieuwe koers. We kijken ernaar 

uit om u opnieuw te ontmoeten in een 

open huis dat verwondert, verrijkt en 

verbindt. Oude meesters, hedendaagse 

kunstenaars en podiumartiesten zullen 

u uitnodigen om kunst actief te beleven. 

In het nieuwe museum gaan onderzoek, 

creativiteit en inspiratie hand in hand. 

Iedereen is er welkom. U natuurlijk ook!  

De omvang van de renovatie én de 

ambities stellen het museum voor grote 

uitdagingen. Elke steun – hoe bescheiden 

ook – is dus meer dan welkom. 

Contact: Frédéric Jonckheere, Lange Kievitstraat 111-113, bus 100, 2018 Antwerpen 

03 224 95 50 | frederic.jonckheere@kmska.be | www.kmska.be/nl/steunen 

KU LEUVEN ERFGOEDFONDS

De KU Leuven is beheerder van eeu-

wenoud patrimonium en waardevolle 

collecties academisch erfgoed. 

Het fonds lanceerde in 2017 drie projec-

ten: Red de Molen voor de restauratie 

van de watermolen aan het Arenbergkas-

teel, een campagne voor de restauratie 

van de voorslagklokjes in het Seminarie 

Leo XIII en, tot slot, fondsenwerving voor 

de realisatie van een nieuw glasraam in 

het Hollands College.

De campagnes voor het Seminarie Leo 

XIII en het Hollands College werden reeds 

met succes afgesloten. Het project Red 

de Molen loopt nog tot eind april 2019. In 

het najaar van 2018 wordt er een nieuwe 

campagne opgestart.  

Zorg er mee voor dat dit erfgoed bewaard 

blijft voor de komende generaties en 

steun het erfgoed van KU Leuven door 

een gift aan het Erfgoedfonds. 

Contact: Nathalie Poot, Naamsestraat 22, 3000 Leuven 
016 37 92 11 | nathalie.poot@kuleuven.be | www.erfgoedfonds.be
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LETTERENHUIS

Het Letterenhuis is het literaire archief 

van en voor Vlaanderen. Het bewaart 

meer dan twee miljoen archivalia, 

gaande van brieven en handschriften 

tot volledige schrijversarchieven van 

onder meer Hugo Claus, Hendrik Con-

science en Willem Elsschot … De col-

lectie vormt het hart en de motor van 

de organisatie. Ze verbindt het literaire 

heden met het verleden. 

Steun ons en bouw mee aan ons col-

lectief literair geheugen. Met uw steun 

breiden we onze collectie verder uit. Of 

het nu gaat om een heel archief, een en-

kele brief, een manuscript van een roman 

of een gedicht.

Contact: Ingrid Lampaert, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen 
03 338 66 74 | ingrid.lampaert@stad.antwerpen.be  
www.letterenhuis.be/nl/pagina/steun-ons  

LIBERAAL ARCHIEF/LIBERAS | CENTRUM VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET 
VRIJE DENKEN EN HANDELEN

Het Liberaal Archief/Liberas is het 

erfgoedcentrum voor de geschiedenis 

van het vrijheidsideaal in al zijn facetten. 

De organisatie is in 1982 opgericht als be-

waarplaats voor de geschiedenis van het 

liberalisme in Vlaanderen en België. 

Intussen is het Liberaal Archief/Liberas 

uitgegroeid tot een archiefinstelling die 

zich ook richt op personen, denkgroepen, 

(niet-zuilgebonden) beroepsorganisaties, 

vrije beroepen en allerlei andere groepen 

die een bijdrage lever(d)en aan het 

realiseren van het vrijheidsideaal. Het 

Liberaal Archief/Liberas is een open huis 

met een dynamische publiekswerking die 

de basiswerking ondersteunt. 

Digitalisering is een van de speerpunten 

voor de toekomst. Extra financiële mid-

delen zijn daarbij zeer welkom.

Contact: Peter Laroy, Kramersplein 23, 9000 Gent 
09 221 75 05 |  peter.laroy@liberas.eu | www.liberas.eu/contact/over-ons



24

MAS | MUSEUM AAN DE STROOM

Het MAS vertelt in een indrukwekkend 

gebouw sterke verhalen over Antwerpen in 

de wereld. En over de wereld in Antwerpen. 

Antwerpen is een stad aan een stroom met 

een haven. Dat zorgt al eeuwen voor ont-

moeting en uitwisseling. Het MAS bewaart 

een collectie van 500.000 museumstukken. 

Die geven een verfrissende kijk op de stad 

en haar eeuwenlange contacten met de 

wereld. 

Het MAS is meer dan alleen maar een 

museum. Het is een totaalbelevenis. Met 

zijn 60 meter hoge toren is het een van de 

blikvangers van de stad. 

Het MAS is een magneet voor bezoekers uit 

alle hoeken van de wereld. Dankzij de steun 

van sponsors en schenkers kan het MAS die 

bezoekers blijven ontvangen en laten genie-

ten van de rijke cultuur van Antwerpen in de 

wereld en de wereld in Antwerpen.  

Contact: Ingrid Lampaert, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen | 03 338 66 74 
ingrid.lampaert@stad.antwerpen.be | www.mas.be/nl/content/support-mas 

MIAT | MUSEUM OVER INDUSTRIE, ARBEID EN TEXTIEL

Het MIAT is gehuisvest in een voormalige 

Gentse textielfabriek. Vakmensen bren-

gen vol passie de textiel- en drukmachi-

nes aan het draaien. Indrukwekkend en 

oorverdovend. 

We staan voor grote veranderingen. Op 

29 september 2018 opent de nieuwe 

hoofdtentoonstelling. U ontdekt verhalen 

over mensen en machines en hoe die 

de wereld rondom ons verander(d)en. 

Topstukken als de Mule Jenny en de 

twijnmolen pronken er in al hun glorie.  

Uw steun maakt het mogelijk om het 

industrieel erfgoed dichter bij de mensen 

te brengen. En bovenal, om jongeren deze 

wereld te leren kennen.  

Contact: Ann Van Nieuwenhuyse, Minnemeers 10, 9000 Gent 
09 269 42 07 | ann.vannieuwenhuyse@stad.gent  | www.miat.gent.be/nl/
steun-het-miat
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MUSEUM DE MINDERE

Meer dan ooit heeft onze samenleving 

vandaag iemand als Franciscus van 

Assisi nodig. Franciscus was een echte 

doener, iemand die door zijn levenswijze 

toonde hoe het anders kon. Franciscus’ 

universele verbondenheid met de natuur, 

de kosmos en alle levende wezens blijft 

mensen tot op de dag van vandaag 

aanspreken.

Franciscus’ volgelingen hebben ook in 

Vlaanderen eeuwenlang een belang-

rijke religieuze en maatschappelijke rol 

gespeeld. Van hun bedrijvigheden bleef 

veel bewaard. Het museum DE MINDERE 

draagt zorg voor dit (im)materieel francis-

caans erfgoed. 

Maar het uitdenken, plannen en reali-

seren van de nieuwe opstelling kost 

handenvol geld. Kan u ons hierbij helpen?

Hoe? Door een gift over te maken via 

onze rekening bij de Koning Boude-

wijnstichting: BE10 0000 0000 0404, 

BPOTBEB1, ***129/1008/00080***  

Contact: Christa Engelbosch, Capucienessenstraat 1, 3800 Sint-Truiden 
011 67 29 71 | christa.engelbosch@demindere.be | www.demindere.be

M | MUSEUM LEUVEN

M verbindt mensen, kunst en geschiedenis. 

Vandaag, morgen en in de verre toekomst. 

Onze collectie en tentoonstellingen vormen 

het kloppende hart van onze werking. 

Meer dan ooit willen we echt een verschil 

maken. Hoe? Door jonge kunstenaars te 

begeleiden, een lans te breken voor levens-

lang leren, kansen te geven aan kwetsbare 

doelgroepen én wetenschappelijk onder-

zoek te verrichten. Samen met u willen we 

de toekomst van kunst verzekeren en stre-

ven we naar een gezonde mix van publieke 

en private middelen. Met uw steun groeit M 

nog meer uit tot een bruisende plek waar 

kunst, verwondering en innovatie hand in 

hand gaan.

Voor de voortdurende zorg is er altijd geld 

te kort. Ook u kunt helpen, op verschillende 

manieren. 

Contact: Lydia Vandam, L. Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven 
016 27 29 34 | lydia.vandam@leuven.be | www.m-life.be
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MIDDELHEIMMUSEUM

Het Middelheimmuseum is uniek. Waar 

anders kunt u moderne en hedendaagse 

kunst bewonderen in een groene park-

omgeving? 

In het park ziet u een overzicht van meer 

dan honderd jaar beeldende kunst, met 

werk van Auguste Rodin, Henry Moore, 

Rik Wouters, Juan Muñoz, Panamarenko 

en Ai Weiwei. Elk jaar nodigt het Mid-

delheimmuseum gerenommeerde of 

beloftevolle kunstenaars uit. Zij gaan los 

van de museale white cube, in interactie 

met het park en dus met de bestaande 

collectie. 

Dankzij uw steun blijft dit belangrijke erf-

goed in optimale conditie en kunnen we 

het blijven tonen aan bezoekers vandaag 

en aan de generaties van morgen.

Contact: Ingrid Lampaert, Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen | 03 338 66 74 
ingrid.lampaert@stad.antwerpen.be | www.middelheimmuseum.be

MOMU | MODEMUSEUM ANTWERPEN 

Met zijn innovatieve tentoonstellingen 

en unieke collectie Belgische mode wist 

MoMu zich een plaats te veroveren tussen 

de belangrijkste modemusea wereldwijd. 

In september 2016 startte MoMu met een 

studiecollectie in samenwerking met Univer-

siteit Antwerpen. Die aparte collectie wordt 

op afspraak aangeboden in de leeszaal van 

de MoMu-bibliotheek voor onderzoekers, de 

creatieve industrie en het onderwijs. Een 

ambitieus project met zo’n duizend objecten. 

Van 2018 tot 2020 zal MoMu gesloten 

zijn voor renovatie en uitbreiding van het 

museum met o.a. twee nieuwe tentoon-

stellingsruimtes voor de vaste presentatie 

van de eigen collectie.

Hebt u een hart voor mode? Ondersteun 

dan de uitbreiding van onze studiecol-

lectie of lever een bijdrage aan de nieuwe 

tentoonstellingsruimtes van MoMu.

Contact: Gabriëlle De Pooter, Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen 
03 470 27 76 | gabrielle.depooter@momu.be  | http://friends.momu.be
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MUSEA BRUGGE

De grootste troef van de Brugse mu-

seumcollectie? Haar verscheidenheid. 

Van Vlaamse primitieven tot actuele 

kunst, van klassieke schone kunsten tot 

archeologische vondsten.

Elk jaar bezoeken ongeveer een miljoen 

gasten een van de zestien locaties. De 

Onze-Lieve-Vrouwekerk, het Belfort en 

het Groeningemuseum zijn de grootste 

publiekstrekkers. En ook het Archeologie-

museum, het Arentshuis, het Brugse Vrije, 

de Gentpoort, het Gezellemuseum, het 

Gruuthusemuseum, de Molens, Onze-Lie-

ve-Vrouw ter Potterie, het Sint-Janshos-

pitaal, de Sound Factory, het Stadhuis en 

het Volkskundemuseum verrassen jong en 

oud. Toch hebben zij uw steun hard nodig.

Als vrijgevige cultuurliefhebber, verwoed 

museumbezoeker of gepassioneerd ver-

zamelaar kunt u bijdragen aan de uitstra-

ling van deze musea en de beleving van 

de bezoekers bevorderen. 

Contact: Ilse Van Damme, Dijver 12, 8000 Brugge 
050 44 87 14 | ilse.van.damme@brugge.be | www.museabrugge.be/steunons

M HKA | MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN

Geworteld in de rijke Antwerpse avant-gar-

detraditie, maar verbonden met de wereld, 

houdt het M HKA de vinger aan de pols van 

hedendaagse beeldende kunst. De M HKA-

collectie bevat sleutelwerken van Belgische 

topkunstenaars, maar ook toonaangevende 

ensembles uit de voormalige Sovjet-Unie, 

China, India en Noord-Afrika. 

Sinds 2017 toont het M HKA een permanente, 

gratis toegankelijke, basiscollectie met natio-

nale en internationale referentiekunstenaars 

uit de collectie van het museum, zowel he-

dendaagse helden als historische trekkers. 

Het M HKA huisvest ook het Centrum Kunst-

archieven Vlaanderen, een expertisecentrum 

dat diensten verleent aan archiefvormers en 

beheerders van nalatenschappen. 

Dankzij uw steun kan het M HKA de col-

lectie hedendaagse kunst van de Vlaamse 

Gemeenschap verder uitbouwen, beheren, 

onderzoeken én tonen voor het publiek van 

vandaag en morgen.  

Contact: Frederic Diependaele, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen 
03 260 99 99 | frederic.diependaele@muhka.be | www.muhka.be/support
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MUSEUM DR. GUISLAIN

In een voormalig psychiatrisch zieken-

huis geeft Museum Dr. Guislain een 

fascinerende inkijk in de geschiedenis 

van de psychiatrie. Daarnaast zijn er de 

collectie internationale outsiderkunst en 

een reeks tijdelijke tentoonstellingen. 

Dankzij de giften werd het nieuwe mu-

seumcafé van het Museum Dr. Guislain 

afgewerkt en geopend in 2017. Hiermee 

sluiten we de eerste fase van de reno-

vatiewerken van het oude badhuis af. Dit 

deel van het gebouw wordt echter ook 

omringd door een rotonde die we willen 

renoveren tot nieuw onthaal, museum-

shop en bureel. 

Met uw hulp kan het museum dit project 

verwezenlijken. De renovatie van het 

oude badhuis is bedoeld om de bezoekers 

nog beter te ontvangen en het gebouw 

verder open te stellen voor het publiek.

Contact: Eline Van de Voorde, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent | 09 216 35 95 
eline.van.de.voorde@museumdrguislain.be | museumdrguislain.be/nl/Steun

MUSEUM MAYER VAN DEN BERGH

Even voor 1900 legt gepassioneerd ver-

zamelaar Fritz Mayer van den Bergh een 

schitterende kunstcollectie aan. Hij koopt 

schilderijen van Pieter I Bruegel voor een 

prikje, hij kaapt prachtige middeleeuwse 

beelden weg voor de ogen van grote mu-

sea én hij heeft een neus voor topkwaliteit. 

Na zijn vroege dood maakt zijn moeder de 

droom van haar zoon waar: een museum 

met zijn verzameling. 

U bezoekt een intiem, ontroerend muse-

umhuis. U voelt er in elke kamer de passie 

van een grote, ruimdenkende verzamelaar 

die zijn tijd ver vooruit was. U bewondert 

topstukken, waaronder Bruegels Dulle 

Griet, en u krijgt op de koop toe een mooi 

en bijzonder gevarieerd overzicht van de 

West-Europese kunstgeschiedenis.

Dankzij uw steun blijft dit belangrijke 

erfgoed in optimale conditie en kunnen we 

het blijven tonen aan bezoekers vandaag 

en aan de generaties van morgen.

Contact: Ingrid Lampaert, Lange Gasthuisstraat 19, 2000 Antwerpen 
03 338 66 74 | ingrid.lampaert@stad.antwerpen.be  
www.museummayervandenbergh.be 
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MUSEUM PLANTIN-MORETUS

Iets unieks creëren. Iets dat de wereld ver-

andert. Christoffel Plantin en zijn schoon-

zoon Jan Moretus zijn zo’n uniek, revolutio-

nair duo: de eerste uitgevers-drukkers die 

op industriële schaal werkten. Vierhonderd 

jaar later stapt u gewoon binnen in hun 

huis en hun werkplek. 

Dit is het best bewaarde historische huis 

van Vlaanderen en UNESCO Werelderfgoed. 

Hier wordt het verhaal verteld en getoond 

over de kracht van het gedrukte woord. We 

zijn de erfgenamen van deze visionaire uit-

gevers en beheren hun nalatenschap van 

letters en boeken met dezelfde passie. We 

bewaren deze indrukwekkende erfenis en 

dragen ze over aan de generaties na ons. 

In 2016 kreeg het museum een state-of-

the-art nieuw depot, een nieuwe leeszaal 

en onthaalfaciliteiten én een vernieuwde 

permanente opstelling. 

Steun ons in ons werk om deze waarde-

volle collectie en dit unieke werelderfgoed 

ook voor de volgende generaties relevant 

te houden.

Contact: Ingrid Lampaert, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen | 03 338 66 74 
ingrid.lampaert@stad.antwerpen.be | www.museumplantinmoretus.be

MUSEUM VLEESHUIS

Het Museum Vleeshuis brengt zeshon-

derd jaar klank, muziek en dans weer tot 

leven. U maakt er kennis met instru-

menten, prenten, manuscripten, boeken, 

schilderijen en maquettes. Die brengen 

het verhaal van speellieden, beiaardiers, 

operazangers, muziek in de kerk of 

binnenshuis, openbare concerten en 

dansgelegenheden na 1800. 

 

Er staat ook een grote concertvleugel uit 

1884 van de Parijse pianobouwer Pleyel-

Wolff. Het was de concertvleugel van 

Peter Benoit, een van de belangrijkste 

19e-eeuwse Vlaamse componisten. En 

al is het instrument nog in een relatief 

goede staat, een lichte restauratie zou 

het weer in zijn volle glorie tonen en 

laten horen.

En dat kan, met en dankzij uw steun.

Contact: Ingrid Lampaert, Vleeshouwersstraat 38, 2000 Antwerpen 
03 338 66 74 | ingrid.lampaert@stad.antwerpen.be | www.museumvleeshuis.be 
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RED STAR LINE MUSEUM

Tussen 1873 en 1935 brachten de stoom-

schepen van de Red Star Line twee 

miljoen avonturiers en gelukszoekers van 

Antwerpen naar New York. De reis naar 

die nieuwe wereld begon voor veel men-

sen in de havenloods van Antwerpen, nu 

het Red Star Line Museum. U ontdekt er 

verrassende verhalen van passagiers die 

op zoek gingen naar een nieuw leven aan 

de andere kant van de oceaan. Want de 

Verenigde Staten en Canada waren het 

beloofde land.

Het museum reflecteert de geschiedenis 

van de mensheid. Al die persoonlijke ver-

halen van migranten geven de geschie-

denis een gezicht. 

Vindt u ook dat de geschiedenis van die 

mensen moet blijven voortbestaan? Dan 

kunt u heel wat betekenen voor het Red 

Star Line Museum. Dankzij uw steun kan 

het Red Star Line Museum de verhalen 

van deze mensen blijven vertellen.

Contact: Ingrid Lampaert, Montevideostraat 3, 2000 Antwerpen | 03 338 66 74 
ingrid.lampaert@stad.antwerpen.be | www.redstarline.be/nl/content/steun-ons

RUBENIANUM

Het Rubenianum bestudeert de kunst uit 

de tijd van Bruegel en Rubens. Het is een 

referentie voor onderzoekers, studenten, 

conservatoren, verzamelaars, profes-

sionals uit de kunsthandel en geïnteres-

seerden. 

Met een bijdrage aan het Rubenianum 

Traineeship helpt u beloftevolle afstude-

rende kunsthistorici om hun research te 

verdiepen en te publiceren. Dat is cruci-

aal voor een duurzaam begrip van ons 

rijke culturele verleden, dat nog zoveel 

onontgonnen kennis moet prijsgeven.

Uw steun maakt een duidelijk verschil 

in de inspanningen van het Rubenianum 

om het onderzoek naar de vroegmoderne 

beeldende kunsten aan te moedigen en uit 

te dragen.  

Contact: Véronique Van de Kerckhof, Kolveniersstraat 20, 2000 Antwerpen  
03 201 15 77 | veronique.vandekerckhof@stad.antwerpen.be  
http://rubenianum.be/nl/content/steun-ons 



31

RUBENSHUIS

In het Rubenshuis heet Peter Paul 

Rubens (1577-1640) u hoogstpersoon-

lijk welkom. Hier woonde een van de 

grootste kunstenaars ooit, met zijn 

vrouw en kinderen. Hij schilderde er in 

zijn majestueuze atelier, samen met zijn 

medewerkers. Hij kuierde en filosofeerde 

er met vrienden in zijn tuin. Hij koesterde 

er zijn weergaloze kunstverzameling. En 

hij stierf er in 1640. 

In zijn huis toont Rubens écht wie hij 

was: het belangrijkste deel van dit 

palazzo aan de Schelde ontwierp hij 

zelf. In het Rubenshuis lijkt het alsof de 

museumbezoeker te gast is bij meester 

Rubens zelf. Het Rubenshuis is uniek in 

de wereld.

Uw steun verzekert het Rubenshuis van 

een duurzame, ambitieuze toekomst.

Contact: Ingrid Lampaert, Wapper 9-11, 2000 Antwerpen 
03 338 66 74 | ingrid.lampaert@stad.antwerpen.be  | www.rubenshuis.be 

SPORTIMONIUM 

In het Sportimonium vindt het erfgoed 

van de Belgische sportgeschiedenis een 

warme thuis. Het museum zit in een 

prachtig geklasseerd monument, een 

unieke plek waar u zich kunt onder-

dompelen in unieke collectiestukken en 

kunstvoorwerpen uit ons sportverleden. 

Of laat u verrassen door een reeks 

bijzondere sportmemorabilia. 

 

De combinatie van een groeiende col-

lectie, een kleine staf en het statuut 

van vzw zorgt voor grote, permanente 

uitdagingen. Het Sportimonium is dan 

ook voortdurend op zoek naar dona-

teurs en vrijwilligers om de werking te 

ondersteunen.  

Gaat uw hart sneller slaan van sport en 

sportgeschiedenis? Dan kunt u heel wat 

betekenen voor het Sportimonium.

Contact: Erik De Vroede, Trianondreef 19, 1981 Hofstade 
015 61 82 20 | erik.devroede@sportimonium.be  
www.sportimonium.be/steun-het-museum/supporters
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STAM | STADSMUSEUM GENT

Sinds oktober 2010 brengt het Gentse 

stadsmuseum STAM het verhaal van 

Gent. Een vast circuit neemt u mee langs 

een chronologisch parcours van objecten 

en multimedia die de ontwikkeling en 

groei van Gent schetsen. De schitte-

rende abdij- en kloostergebouwen van 

de Bijloke zijn op zich al bezienswaar-

digheden. Zo herbergt de abdij unieke 

pre-Eyckiaanse muurschilderingen in een 

van de mooiste middeleeuwse refters 

van West-Europa.

Bent u trots op het culturele erfgoed van 

Gent en wilt u er mee voor zorgen dat het 

STAM er actief mee kan blijven omgaan? 

Dan is een nalatenschap of een andere 

schenkingsvorm het overwegen waard.

Contact: Bram Janssens, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent | 09 267 14 65  
bram.janssens@gent.be  | www.stamgent.be/nl/over-stam/steun-het-stam

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

Wist u dat de Universiteit Antwerpen een 

erkende erfgoedbibliotheek heeft? Die 

draagt zorg voor heel waardevolle his-

torische collecties, waaronder oude en 

kostbare drukken, handschriften, prenten 

en tekeningen. De bibliotheek bezit zelfs 

enkele objecten die op de Topstukkenlijst 

staan.

Bij zo’n erfgoedbibliotheek komt heel wat 

kijken, en vooral: de zorg ervoor kost 

veel geld. Oude prenten beschermen 

met zuurvrij papier, lederen boekbanden 

herstellen of broze stukken digitaliseren 

om verdere schade te voorkomen.  

Dat zijn maar een paar van de vele 

inspanningen waarvoor de universi-

taire erfgoedbibliotheek uw steun kan 

gebruiken.

 

Contact: Tinne Marynissen, Middelheimlaan 1 – A 304, 2020 Antwerpen 
03 265 31 29 | tinne.marynissen@uantwerpen.be | www.uantwerpen.be/nl/

overuantwerpen/giften-schenkingen/giften-schenkingen/erfgoed



MEER WETEN?
Goed dat u niet over één nacht ijs gaat. Bij deze organisaties vindt u meer achtergrondinforma-
tie over de erfgoedinstellingen en over geven voor het goede doel.

Koning Boudewijnstichting: www.erfgoed-kbs.be

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: www.notaris.be

Testament.be: www.testament.be 

FARO: www.faro.be | erfgoeddag.be 



HEBT U EEN HART VOOR ONS ERFGOED? 

Dan wilt u vast alles weten over Erfgoeddoel. 

Dat is de naam waarmee een dertigtal musea, archieven en erf-
goedbibliotheken zich presenteren als goed erfgoeddoel in deze 
brochure. U vindt ons ook op erfgoeddoel.be.

Wij vragen uw steun. Doe een gift, denk aan ons in uw testa-
ment, of verbind u als mecenas voor langere termijn met het 
erfgoeddoel van uw keuze. 

Het mooie is: daar worden zowel u als ons erfgoed beter 
van. Hoe? Dat ontdekt u in deze brochure.




