
 

 

 

Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen 

                          Burgerkracht Uit Samenwerking.                       
Brabantse Koepelorganisatie BUS, Hoefstraat 175, 5014 NK Tilburg 

E-mail: info@debus.nl  /  Web: www.debus.nl 

 
Belangrijke informatie: 

Door de Wet op de Privacy kunnen/mogen we niet alle gegevens openbaar maken en hebben dan 

ook gekozen door vermeldingen van de naam van de organisaties en hun websitevermeldingen. 

 

 Landelijke organisatie waar BUS contacten mee onderhoudt in kader van netwerken: 

* Landelijke Cliëntenraad (LCR.)   www.lcr.nl 

* De Sociale Alliantie                                           www.socialealliantie.nl 

* Wij zijn Mind     www.wijzijnmind.nl 

* Dementie     www.dementie.nl 

* KBO – PCOB                                                         www.kbo-pcob.nl 

* Voedselbank Nederland    www.voedselbankennederland.nl 

* Koepelorganisatie Ieder(in)                                    www.iederin.nl 

   

Provinciale organisaties waar BUS contacten heeft en/of een samenwerking mee is aangegaan: 

* De Pijler (Limburg)      www.depijler,nl 

* Burgerkracht Limburg     www.burgerkrachtlimburg.nl 

* Platform Sociale Zekerheid N. & M Limburg      www.psz.nml.nl 

* Sterk Brabant      www.sterkbrabant.nl 

* Expertisecentrum De Vonk                                     www.de-vonk.nu 

* Emancipatie expertisecentrum Feniks                 www.fenikstilburg.nl 

* KBO  Brabant                                             www.kbo-brabant.nl 

* ANBO Algemeen     www.anbo.nl 

* Ypsilon Brabant     www.ypsilon.org 

* Trialoog Brabant      www.fspwnb.nl/trialoog 

* Wijkcentrum De Baselaer    www.contourdetern.nl 

* Contour de Twern regio Brabant midden/west www.contourdetwern.nl 

* Stichting ZET Brabant    www.wijzijnzet.nl 

* ‘t Heft - Platform gemeenschapshuizen N.Br. www.theft.nl 

* Voedselbanken Noord - Brabant   www.voedselbankennederland.nl 

* Stichting Leergeld Noord – Brabant             www.leergeld.nl 

 

Lokale organisaties waar BUS contacten heeft en/of een samenwerking mee is aangegaan: 

* Samen Sterker Land van Cuijk   www.lanvancuijk.nl 

* Stichting Leergeld West Brabant   www.leergeldnoordwestbrabant.nl 

* Stichting Leergeld West Brabant Oost  www.leergeldwbo.nl 

* Stichting Leergeld Land van Cuijk   www.leergeldlandvancuijk.nl 

* Leefbaarheid in de dorpen    www.leefbaarheidindedorpen.nl 

* Voedselbank en kledingbank en speelgoedbank    www.voedselbankennederlans.nl 

‘ 

Met vele vrijwilligers, organisaties en betrokken burgers heeft BUS vanuit onze eigen expertise en 

belangstelling, , zoel op lokaal als regionaal niveau, uiteenlopende vormen van samenwerkingsver-

banden, waarin thema’s als leefbaarheid, ontmoeten, dementie, eenzaamheid, armoede, schuldhulp-

verlening, mantelzorg, zorg en ouderenbelangen, besproken en nader uitgewerkt worden. Dit geheel 

ten goede komend van de lokale samenleving. Te veel organisaties om op te noemen. Heeft u be-

langstelling om met BUS lokaal initiatieven op te pakken, laat het ons weten: mail uw verzoek naar: 

info@debus.nl 
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