
	  
	  

OPROEP	  
	  
De	  Seniorenbus	  Vught	  is	  inmiddels	  een	  vertrouwde	  verschijning	  in	  het	  straatbeeld	  van	  
Vught.	  Met	  zo’n	  400	  vaste	  abonnees	  (gemiddelde	  leeftijd	  81	  jaar)	  en	  zo’n	  75	  vrijwilligers	  
voorziet	  het	  duidelijk	  in	  een	  behoefte.	  Dagelijks	  voeren	  we	  met	  onze	  4	  bussen	  tussen	  de	  80	  
en	  100	  ritten	  uit.	  Wij	  brengen	  onze	  senioren	  veilig	  en	  vertrouwd	  van	  deur	  tot	  deur	  naar	  
elke	  bestemming	  in	  Vught.	  	  En	  naar	  het	  Jeroen	  Bosch	  Ziekenhuis	  of	  het	  station	  van	  's-‐
Hertogenbosch.	  En	  dat	  voor	  een	  bedrag	  dat	  voor	  niemand	  een	  probleem	  hoeft	  te	  zijn.	  
	  
Maar	  nu	  hebben	  we	  een	  probleem	  waarvoor	  we	  uw	  hulp	  vragen	  
	  
De	  exploitatie	  van	  de	  Seniorenbus	  Vught	  draait,	  naast	  de	  inkomsten	  uit	  de	  
abonnementsgelden	  en	  de	  prijs	  per	  rit,	  volledig	  op	  schenkingen,	  donaties	  en	  verkoop	  
van	  advertenties	  op	  de	  bus.	  En	  een	  beetje	  subsidie.	  Dat	  lukt	  tot	  nu	  toe	  omdat	  we	  ook	  veel	  
voor	  niets	  krijgen.	  Zoals	  bijvoorbeeld	  de	  gratis	  huisvesting.	  Maar	  daar	  komt	  per	  1	  
januari	  a.s.	  helaas	  een	  einde	  aan.	  Op	  die	  datum	  stopt	  de	  dagbesteding	  van	  Vivent,	  waar	  
we	  ‘onderhuurder’	  zijn,	  op	  de	  huidige	  locatie.	  Dus	  zijn	  we	  dringend	  op	  zoek	  naar	  nieuwe	  
huisvesting	  voor	  ons	  plannersbureau.	  Wie	  helpt	  ons	  uit	  de	  brand?	  
	  
Wat	  hebben	  we	  nodig?	  
	  
-‐	   Kantoorruimte	  voor	  2	  bureaus	  en	  wat	  kasten	  met	  telefoon-‐	  en	  internetaansluiting	  
-‐	   Koffie-‐	  en/of	  vergaderruimte	  voor	  8	  á	  10	  personen	  
-‐	   (Afsluitbare?)	  parkeerruimte	  voor	  4	  bussen	  en	  voor	  enkele	  auto’s/fietsen	  
-‐	   Geen	  of	  een	  minimale	  huur	  
-‐	   Beschikbaar	  voor	  tenminste	  een	  aantal	  jaren	  
	  
Hebt	  u	  ideeën	  of	  suggesties	  waar	  we	  achteraan	  kunnen?	  Kent	  u	  bedrijven	  of	  
instellingen	  die	  nog	  wat	  ruimte	  over	  hebben?	  Staat	  er	  ergens	  iets	  voor	  geruime	  
tijd	  leeg?	  Meldt	  het	  ons!	  Via	  een	  van	  onderstaande	  mogelijkheden	  of	  bij	  een	  van	  
onze	  bestuursleden.	  
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