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Van het bestuur

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de
CLW is stopgezet. We zijn er echter nog lang niet. Er is
nu een legaal middel om het leven te kunnen
beëindigen. De verkrijging ervan en het veilig bewaren
zijn nog steeds punt van zorg. Daar blijven wij ons voor
inzetten.
Lees verder.....

Rinus Otte: mensen moeten het zelf regelen

Rinus Otte, Procureur-generaal bij het Openbaar
Ministerie, reageert in het tijdschrift Liberale Reflecties
op artikelen over het zelfgekozen levenseinde. Mensen
moeten niet bij de overheid aankloppen om middelen te
verschaffen. Ze moeten het zelf regelen.
Lees verder…..

De stip op de horizon: waar willen we komen ?

Drion schreef en zei het al: “Wat geeft de overheid het
recht om het oude mensen onmogelijk te maken om op
een behoorlijke, fatsoenlijke manier een eind aan hun
leven te maken dan door zich op te hangen, voor een
trein te springen, of van een balkon te springen?”
Lees verder.....

Actie in zes werkgroepen

Medio 2017 vond de CLW een humaan en legaal middel
(Middel X). Dit middel kon alleen in grote hoeveelheden
worden gekocht. Daarom leek gezamenlijke inkoop van
dit middel door inkoopgroepen van leden een passende
aanpak.
Lees verder.....

Online raadpleging over strategie

In het najaar wil het bestuur opnieuw een leden
raadpleging organiseren in samenwerking met
Synthetron. Deze keer willen we de raadpleging
toespitsen op de strategie van de CLW: hoe kunnen we
de statutaire doelen het beste realiseren?
Wij komen graag in contact met leden die ervaring
hebben met het organiseren van (online) strategie
sessies en die ons kunnen helpen bij het formuleren van
goede vragen.
Stuur een reactie naar: bestuur@laatstewil.nu.

Gevraagd: leden met vaardigheden op het gebied van ...

De CLW wil graag in contact komen met leden die zich
willen inzetten voor de volgende onderwerpen:
■ coördineren en begeleiden van vrijwilligers
■ beantwoorden van vragen van leden
■ sociale media
■ redactie van teksten
Stuur een mail naar bestuur@laatstewil.nu

Regionale bijeenkomsten

In de afgelopen vijf jaar is er twee keer een ronde
gemaakt langs de leden in het land. Deze bijeenkomsten
zijn goed bezocht en door velen als zeer zinvol ervaren.
Lees verder.....

Contact met andere leden

Regelmatig krijgen wij een verzoek van een lid om in
contact te komen met andere leden van de CLW. Het
contact kan gaan over het bespreken van ideeën en
gevoelens aangaande het zelf gekozen levenseinde. Er
kan behoefte zijn om te onderzoeken welke legale
middelen geschikt zijn en hoe de verkrijgbaarheid
daarvan is geregeld.
In overleg met het betreffende lid sturen wij een bericht naar leden die in de omgeving
wonen, waarin het E-mailadres van het lid wordt genoemd. Desgewenst kunnen leden
daarop reageren.
Indien u ook contact met andere leden in uw omgeving wenst, kunt u een bericht sturen

naar bestuur@laatstewil.nu.

Column: achterhoedegevecht

In februari 2018 schreven Martijn van Winkelhof en
Adjiedj Bakas een column over de (nog) onverbeterlijke
wens van beleidsmakers om te verhinderen dat mensen
ten aanzien van hun eigen levenseinde het heft in eigen
handen nemen. Dat is een achterhoedegevecht. Want
door moderne technologie en het vrije verkeer van
goederen en kennis zal de burger zelf bepalen wanneer
zijn leven voltooid is.

Lees hier hun column.....

Waar staan wij voor ?

Wij zijn er om een doorbraak te realiseren ten aanzien van een humaan werkend
laatste-wil-middel dat op een legale manier verkrijgbaar is. Zodat u uw eigen
levenseinde mag en kan regisseren, zonder toetsing voor- of achteraf door een arts,
begeleider of consulent.
Daar staan wij voor !
Petra de Jong

Jos van Wijk

Mobiel: 06-20 83 34 94

Mobiel: 06-53 36 94 64

E-mail: petradejong@laatstewil.nu

E-mail: josvanwijk@laatstewil.nu
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Coöperatie Laatste Wil
Postadres:
De Roer 3
3448 XM Woerden
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04
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Steun ons met een gift

Om de belangen van onze leden te kunnen behartigen
en een doorbraak mogelijk te maken kost geld, veel
geld. Steun onze continue campagne met een extra
gift. Maak uw bijdrage over op NL27 RABO
0318223104. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in september

U kunt door een van onderstaande opties aan te klikken uw E-mail adres wijzigen. Deze
wijziging wordt echter niet doorgevoerd in de ledenadministratie van CLW. Ook kunt u
zich afmelden voor de nieuwsbrief. Dat heeft wel tot gevolg dat u nooit meer berichten
van CLW kunt ontvangen.
uw gegevens aanpassen of nooit meer berichten van de Cooperatie Laatste Wil
ontvangen

