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Jubilerende Museum Plus Bus rijdt komende drie jaar door
BankGiro Loterij geeft miljoenenbedrag aan culturele organisaties
De Museum Plus Bus kan dankzij de steun van de BankGiro Loterij de
komende drie jaar weer ruim 40.000 ouderen naar musea brengen. Tijdens
het Goed Geld Gala van 16 februari 2017 werd de verlenging van het
partnerschap bekendgemaakt.
De Museum Plus Bus, die dit jaar zijn tienjarig jubileum viert, kreeg een cheque ter
waarde van € 500.000 uitgereikt. Met deze jaarlijkse bijdrage kan het initiatief de
komende drie jaar 900 groepen ouderen laten genieten van een volledig verzorgd
dagje uit naar het museum.
Volgens de BankGiro Loterij ‘bereikt het project een vaak vergeten doelgroep’ en
heeft de bus een ‘enorme toegevoegde waarde voor deze bijzondere doelgroep
door onvergetelijke dagjes uit te verzorgen.’
In de afgelopen tien jaar gingen meer dan 122.000 ouderen een dag op pad met
de Museum Plus Bus. Voor sommige ouderen is het een eerste verrassende en
leerzame kennismaking met kunst; voor anderen een weerzien met een kunstwerk
of museum na tientallen jaren. Hoe dank ook, het levert elke dag weer lachende
gezichten op, zoals deze 85-jarige deelneemster beschrijft:
‘En dat iedereen daar vol verlangen naar uit keek. Zoiets als dat kinderen zeggen
‘zijn we er nou nog niet, zijn we er nou nog niet?’ Dat gevoel had ik. Iedereen was
ook blij. Het was zo’n blije bus.’
BankGiro Loterij
Het Goed Geld Gala is ieder jaar een belangrijk moment voor culturele organisaties
in Nederland. Tijdens deze bijeenkomst onthult de BankGiro Loterij het bedrag dat
zij met dank aan de deelnemers kan schenken aan culturele partners. Dit jaar
mochten 66 musea en andere culturele instellingen een recordbedrag van € 66,9
miljoen ontvangen.
Museum Plus Bus
De Museum Plus Bus is een samenwerkingsproject van twaalf Nederlandse musea
en rijdt speciaal voor groepen ouderen die niet meer in staat zijn zelfstandig een
museum te bezoeken vanwege hun lichamelijke conditie, geïsoleerde
leefomgeving en/of financiële situatie.
De Museum Plus Bus
Zien, wat je anders niet kunt zien.
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Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de Museum Plus Bus kunt u contact opnemen met:
Dieuwertje Tromp, projectcoördinator Museum Plus Bus
T:
020 53 10 391
E:
info@museumplusbus.nl
W:
www.museumplusbus.nl
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