
 

 

 

Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen 

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

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

 
Aan     :  

 

 

Van     : Bestuur Brabantse Koepelorganisatie Uitkeringsgerechtigden Samen - 

                         Burgerkracht Uit Samenwerking. (BUS). 

              Locatie: Hoefstraat 175, 5014 NK  Tilburg. 

 

Betreft : Kennismaking – introductie en verzoekbrief inzake ons provinciaal project:  

              Hoe vergaat het onze ouderen – senioren t.g.v. de opeenvolgende landelijke crises. 

 

Datum : 27 februari 2023 

           

 

Geacht Bestuur en vrijwilligerskader van …………………………. 

 

 

Als Brabantse belangenorganisatie zijn we in het jaar 2022 gestart met een aantal projecten in het 

kader van armoede, eenzaamheid,  sociale uitsluiting,  schuldproblematiek en dementie onder de 

doelgroep Ouderen – senioren in hoeverre dit speelt en wat er lokaal aan initiatieven zijn of worden 

ingezet. 

 

Aanleiding van dit initiatief is ons ingegeven door de alsmaar aanhoudende zorgen en signalen, uit 

vele bronnen verkregen, een direct resultaat vanuit de samenwerkingsverbanden op landelijk, pro-

vinciaal, regionaal en lokaal niveau, welke ons ter oren kwamen en waar we mee werden gecon-

fronteerd. Echter ook uit onze eigen activiteiten zoals het verzorgen van het spreekuurwerk en het 

organiseren van thema’s in voorlichtingsprogramma’s. 

 

De signalen en onze eigen opgedane bevindingen waren voor het bestuur van BUS redenen om die-

per op de materie in te gaan. Omdat wij als provinciale belangenorganisatie geen directe contacten 

met de organisaties hadden die zich inzetten voor de ouderen – senioren in Brabant zijn we gestart 

met het leggen van contacten en ons als organisatie te introduceren bij de Brabantse – lokale KBO’s  

Dit alles met als doel, elkaars ervaringen op het terrein van de genoemde onderwerpen uit te wisse-

len. Wat zeker niet onze bedoeling was en is, is om een oordeel te vellen over de werkwijze of om 

te oordelen over uw organisatie dan wel onze algemene kennis en kunde(expertise) u en/of uw or-

ganisatie op te leggen. Integendeel, het is voor ons als BUS bedoeld om met elkaar een dialoog aan 

te gaan, waarin wij graag de ervaringen en bevindingen van de Brabantse belangenorganisatie, van 

en voor Ouderen – Senioren, willen vernemen op terreinen van: Armoede, eenzaamheid, sociale uit-

sluiting, schuldproblematiek en dementie. Ons realiserend dat dit wel een zeer breed spectrum is en 

wij het heel graag aan u en de organisatie overlaten waar men met ons over wenst te spreken. 

 

Zoals wij al in dit schrijven  hebben weergegeven, als organisatie zijn we in 2022 al gestart met het 

benaderen van Ouderen- Seniorenorganisaties (KBO’s en PCOB en ANBO) en hebben er al een 

groot aantal gesprekken plaatsgevonden. Een terugblik op het verloop van de gesprekken en wat het 

voor beide partijen heeft opgeleverd, kijken beide partijen met grote tevredenheid op terug. Wij 

hebben dan ook veel positieve respons van de bezochte organisatie mogen ontvangen. Hopelijk dat 

uw organisatie ook open staat om een dialoog aan te willen gaan.  

 

- vervolg, zie z.o.z. 
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Verzoek: 

Wij, Bestuur van BUS, zouden heel graag met het bestuur of een afvaardiging van uw organisatie 

kennis willen maken om een dialoog met elkaar aan te gaan over die thema’s die wij in dit schrijven 

hebben geduid. Hopelijk dat u en/of uw organisatie daar open voor wenst te staan. Wij spreken de 

hoop uit dat wij een reactie van u mogen /kunnen verwachten. Wij zullen dan z.s.m. contact met u 

opnemen om uw reactie van een antwoord te voorzien en/of om met u te komen tot het maken van 

een bezoekafspraak, want wij komen graag naar u toe. Wij vragen u: uw reactie per mail te sturen 

naar ons e-mailadres:   info@debus.nl                                                                                        z.o.z. 

 

Bovenstaande introductie hebben wij u willen verstrekken om u een beeld te geven over: Wie 

we zijn.  waar we voor staan en wat de werkelijke reden van ons is om u en uw organisatie te bena-

deren. Uiteraard zijn wij zeker bereid, mits u daar behoefte aan heeft, meer over ons als organisatie 

en onze doelstellingen te vertellen indien u daar prijs opstelt 

Mail gerust uw vragen naar: info@debus.nl o.v.v. vragen omtrent het verzoekschrift. 

 

Met enige trots willen wij, het bestuur van BUS, u kennis laten maken met onze geheel nieuwe 

website. www.debus.nl 

Een website waarin u heel veel informatie over onze organisatie kan terugvinden en informatie over 

onze inzet en het activiteitengebied onder de rubriek: projecten. 

Wij hopen dat u door het bekijken van onze website een goede indruk hebt gekregen over wie we 

zijn en waar we staan en wat we willen bereiken. Iets bereiken doe je door de handen ineen te slaan 

en oog en oor voor elkaar te hebben,  dat is dan ook de reden dat wij u via deze brief benaderen 

 

Wij hopen een reactie van u tegemoet te kunnen zien, stuur deze s.v.p. naar info@debus.nl 

Vermeldt uw naam en de naam van uw organisatie s.v.p. 

 

Hoogachtend, 

 

Bestuur Brabantse Koepelorganisatie BUS, 

Locatie: Hoefstraat 175, 

P.p.      : 5014 NK  TILBURG. 

E-mailadres: info@debus.nl 

Website: www.debus.nl 
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