Fondsenwerving project Van Hool AU124 – Cummins #4481
Sinds 2011 is NostalBus lid van Herita. Herita is
een erfgoedorganisatie die Vlaamse roerende
erfgoedprojecten ondersteunt en een netwerk
creëert voor deze sector. Meer informatie over
Herita is te vinden op de website www.herita.be.
Herita werd door de Belgische overheid erkend
waardoor erfgoedprojecten die aan bepaalde
voorwaarden voldoen een rekening kunnen
openen waarop (voor de schenker) fiscaal
aftrekbare giften kunnen worden gestort.
NostalBus werkte voor vorige restauratieprojecten
al met een Herita-projectrekening en ook voor de restauratie van de Van Hool –
Cummins 4481 werd een rekening geopend. De 4481 is een bus die in dienst kam
bij de Buurtspoorwegen in 1976 en die deel uitmaakte van een grote reeks bussen
die zeer kenmerkend was voor vele Belgische steden in de jaren ’70 en ’80. Er
werden 3 reeksen, in totaal goed voor 114 exemplaren, gebouwd door de Lierse
busbouwer. Dit exemplaar is het enige bewaarde uit de eerste reeks van deze
“Standaard III”-stadsbussen.
Er werd al heel wat werk verricht aan de bus, maar om het voertuig weer opnieuw
rijvaardig de weg op te krijgen, hebben wij nood aan financiële middelen. Via onze
projectrekening kan je ons project
financieel steunen zodat we dit
unieke stuk erfgoed opnieuw in
volle Buurtsporwegglorie kunnen laten schitteren.
De werken aan het chassis zijn intussen achter de rug. We plannen
echter nog carrosserie- en interieurwerken, revisie en vervanging
van mechanische onderdelen en op het einde van de werken
natuurlijk een mooi laagje rode verf! Onze vrijwilligers staan alvast
te popelen om verder te werken.

Twijfel niet langer en maak samen met ons deze bus weer
rijvaardig! Giften zijn welkom op ons projectrekeningnummer BE37 7450 4520 7628 op naam van
“NostalBus vzw” met mededeling “gift – NostalBus”. Voor
giften vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest, waardoor u
45% van het geschonken bedrag kan terugvorderen via de
personenbelasting. Wij danken u alvast voor uw steun!
Meer info over onze vereniging vind je op onze website
www.nostalbus.be. Je kan ons ook per mail of telefonisch
bereiken met de gegevens onderaan. Volg zeker ook onze
Facebook- en Instagram-pagina en blijf op de hoogte van
ons project en onze andere activiteiten!
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