
# PERSBERICHT 
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Alle kwetsbare ouderen naar het museum  
 
Alle kwetsbare ouderen in Nederland een onvergetelijke culturele ervaring 
bezorgen, dat is de ultieme droom van Stichting Vier het Leven en Stichting 
Museum Plus Bus. Gisteren is tijdens het Goed Geld Gala van de 
VriendenLoterij een bedrag van 810.000 euro uitgereikt aan deze stichtingen. 
Hiermee kunnen zij hun krachten bundelen en daarmee een grotere groep 
eenzame ouderen naar het museum begeleiden.   
 

Op het jaarlijkse Goed Geld Gala maakte de Vriendenloterij het bedrag bekend dat in 2018 

door 528.000 huishoudens  bijeen is gebracht voor goede doelen gericht op gezondheid en 

welzijn. In totaal namen op deze avond 54 goede doelen organisaties een cheque voor 

meerjarige- of eenmalige steun in ontvangst. Stichting Vier het Leven en Stichting Museum 

Plus Bus kregen een toekenning van 810.000 euro om hun droom waar te maken: alle 

kwetsbare ouderen naar het museum! 

 

Voorzitter Hendrikje Crebolder van Stichting Museum Plus Bus:  

Fantastisch dat we samen met Vier het Leven nu nog meer ouderen blij kunnen maken met 

een dagje uit. Aan alle deelnemers van de Vriendenloterij: dankjewel!’’ 

 

Directeur Annerieke Vonk van Stichting Vier het Leven:  

Voor de ouderen zijn culturele uitstapjes en de inzet van de Museum Plus Bus onvergetelijk 

en van enorme toegevoegde waarde..Daarvan getuigen ook elke keer weer de vele 

opgetogen reacties van de deelnemers. Zo noemde een van de senioren het “echt gewoon 

een topdag!”. 
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Noot voor de redactie 

 

Vriendenloterij 

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende 

middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in 

de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun 

ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede 

doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk. 

 



Bij de VriendenLoterij is je mobiele telefoonnummer je lotnummer. Deelnemers maken met 

hun mobiele telefoonnummer maandelijks kans op meer dan honderdduizend prijzen en 

hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen. Inmiddels 

spelen ruim 528.000 huishoudens mee voor 54 goede doelen en ruim 3.300 clubs, 

verenigingen en stichtingen in Nederland. Sinds 1998 is ruim 907 miljoen euro aan goede 

doelen geschonken. De VriendenLoterij is met de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro 

Loterij onderdeel van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen.. www.vriendenloterij.nl  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

VriendenLoterij, afdeling Communicatie T: 020-209 2050 E: pers@vriendenloterij.nl 

 

Stichting Vier het Leven 

Stichting Vier het Leven brengt ouderen en vrijwilligers in het hele land samen, door het 
organiseren en faciliteren van sociaal-culturele activiteiten. Vier het Leven neemt ouderen 
mee uit naar theater, filmhuis en/of museum. Wij geven oprechte aandacht aan ouderen die 
er niet zelfstandig op uit kunnen, durven of willen. Vier het Leven levert hiermee een 
positieve bijdrage aan het voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement. Jaarlijks 
begeleiden wij 30.000 ouderen met 1900 vrijwilligers op een culturele activiteit.  Stichting Vier 
het Leven is op het goed geld gala 2018 als vaste beneficiënt van de VriendenLoterij 
toegetreden.  
 

Vier het Leven 

Heidi Wennekes, fondsenwerver Vier het Leven  

 

T: 035 - 5245156 

T:  06-49378240 

E heidi@4hetleven.nl  

W:  www.4hetleven.nl 

 

Museum Plus Bus 

Stichting Museum Plus Bus is een samenwerkingsproject van 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. Middels een geheel verzorgd dagarrangement bezorgt de Museum Plus Bus 

senioren een onvergetelijke culturele dag uit. De steun van de BankGiro Loterij en haar 

deelnemers maakt het mogelijk om dit arrangement kosteloos aan te bieden. De afgelopen 

tien jaar gingen ruim 144.000 senioren op pad met de Museum Plus Bus.  

 

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

 

Museum Plus Bus 

Dieuwertje Tromp, projectcoördinator Museum Plus Bus 

Elise van Schaik, projectmedewerker Museum Plus Bus 

T:  020 53 10 391 

E:  info@museumplusbus.nl 

W:  www.museumplusbus.nl 
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