GOEDE DOELEN

‘Het leven is meer
dan belasting betalen’
Onno en Etienne Schamhart hebben meerdere vrienden verloren
aan aids. Reden om zich actief in te zetten voor Aidsfonds. Met een
eigen fonds op naam zijn ze al 25 jaar betrokken bij Aidsfonds. Maar
wel alles in overleg. ‘Ik wil zelf bepalen waar het geld terechtkomt.’

I

n hun woning in het Haagse Statenkwartier vertellen Onno en Etienne
Schamhart enthousiast over het
PLONS Fonds, een fonds op naam van
Aidsfonds. Het PLONS Fonds werd ongeveer 25 jaar geleden in het leven geroepen
door Onno, tegenwoordig is ook echtgenoot
Etienne erbij betrokken. Een fonds op naam
is in Nederland een relatief nieuwe vorm
van donateurschap, vooral geschikt voor
donateurs die grotere bedragen willen
schenken (bij Aidsfonds vanaf ongeveer
50.000 euro). Voor de donateurs is het
voordeel dat ze meer invloed hebben op de
besteding van het geld en dat ze langdurig
betrokken zijn bij een goed doel. Soms richten donateurs een fonds op ter nagedachtenis aan een overleden naaste. Zo heeft Onno
ook een (klein) fonds bij het KWF in naam
van zijn zus die overleed aan baarmoederhalskanker.
Een fonds op naam vraagt van nongouvernementele organisaties een andere
benadering van donateurs, denkt Onno:
‘De eigenaren van een fonds op naam moeten het nuttig en zinvol blijven vinden. Ik
ben erg tevreden over de begeleiding vanuit
Aidsfonds, ik denk dat andere non-gouvernementele organisaties daarvan kunnen
leren.’

Zakelijke carrières
Onno en Etienne voelen zich nauw betrokken bij de doelstellingen van Aidsfonds.
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‘We hebben meerdere vrienden verloren
aan aids,’ vertelt Etienne. ‘Het is belangrijk dat we een wereld zonder aids krijgen.’ Onno vult aan: ‘Het leven is meer
dan belasting betalen. Hard werken en een
bedrijf groot maken is mooi, maar het is
ook mooi om te gaan leven en je rijkdom te
delen. Dat vergeten een hoop mensen.’
Onno en Etienne hebben succesvolle
zakelijke carrières achter de rug. Onno
was sinds midden jaren tachtig actief op de
Optiebeurs met Schamhart Floor Broker
Services, dat later opging in AFS Group.
In 2008, kort voordat de kredietcrisis
in volle hevigheid losbarstte, verkocht
hij zijn bedrijf. Tegenwoordig adviseert
hij startende ondernemers en is hij actief
als investeerder. Etienne was eigenaar
van kapperszaken en ging op zijn 42e met
‘pensioen’. Omdat iedere dag golfen na verloop van tijd gaat vervelen, houdt hij zich
sinds een jaar of tien bezig met de aankoop
en verhuur van appartementen aan de
Spaanse Costa Blanca.

Zelf aan het stuur
Onno en Etienne vinden het prettig dat zij
als eigenaar van een fonds op naam meer
sturing kunnen geven aan de bestemming
van het geld dan een gewone donateur.
Onno: ‘Ik ken natuurlijk ook de verhalen:
Ergens in de wereld voltrekt zich een ramp,
er wordt een gironummer geopend en veel
mensen trekken de portemonnee. Na een

paar jaar blijkt dat slechts een derde van
het geld is uitgegeven. Dat wil ik niet. Ik
heb het geld zelf verdiend, dus ik wil ook
zelf bepalen waar het terechtkomt.’
Onno en Etienne overleggen meerdere
keren per jaar met Aidsfonds. Tijdens die
besprekingen doet Aidsfonds voorstellen
voor projecten die in aanmerking komen
voor ondersteuning en geeft het informatie over de voortgang van lopende projecten. Onno: ’Als je wilt, kun je als donateur
de buitenlandse projecten bezoeken, maar
daar zijn wij niet zo’n voorstander van. Het
geld voor zo’n reisje stoppen we liever in
ons fonds.’

Projecten
In de loop der jaren zijn vanuit het PLONS
Fonds heel uiteenlopende projecten
gefinancierd. De bedragen die daarmee
gemoeid zijn, lopen uiteen van een paar
duizend euro tot ‘enkele tonnen’. In de
beginjaren, toen het fonds kleiner was,
werd een prijs uitgereikt voor de best functionerende aidskliniek van Afrika met geld
uit het fonds. Later ontvingen ook grotere
projecten subsidie van het PLONS Fonds.
Een voorbeeld van enkele jaren geleden is
het H-Team (Hiv Transmissie Eliminatie
Amsterdam), een campagne in samenwerking met onder meer de GGD Amsterdam
en Soa Aids Nederland om mannen die seks
hebben met mannen bewust te maken van
de eerste symptomen van een hiv-infectie.

Onno Schamhart

Etienne Schamhart

‘Vanuit het PLONS Fonds zijn in het verleden
onderzoeken en projecten ondersteund die anders
misschien niet mogelijk waren geweest.’
Tegelijkertijd werd bij hiv-behandelcentra
in Amsterdam een versnelde procedure
ingericht zodat iemand met een acute hivinfectie diezelfde dag nog terecht kan voor
eventuele behandeling.

Hiv-genezing
Momenteel sponsort het PLONS Fonds
onderzoek bij het UMC Utrecht naar
het hiv-virus in hersenvocht. Belangrijk
onderzoek, vertelt Onno: ‘Hiv-remmers

kunnen het virus afremmen, maar de
infectie niet genezen. Het virus “verstopt”
zich namelijk in de cellen van het afweersysteem, ook in de hersenen. Als we daarover meer weten, is dat weer een stap in
de richting van hiv-genezing.’
Vanuit het PLONS Fonds zijn in het
verleden onderzoeken en projecten
ondersteund die anders misschien niet
mogelijk waren geweest. Onno: ‘Voordat een project in aanmerking komt voor

ondersteuning vanuit Aidsfonds, moet
het aan veel voorwaarden voldoen. In
sommige gevallen valt het af in de reguliere subsidierondes omdat er te weinig
budget is, terwijl het wel een waardevol
project is. Het PLONS Fonds kan dan uitkomst bieden. Ik ben blij dat we de mogelijkheid hebben om op die manier bij te
dragen aan de strijd tegen aids.’
Meer informatie: aidsfonds.nl/plons
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