
Bint Ontmoet en Ondersteunt!

Bint
SINT-MICHIELSGESTEL, GEMONDE, DEN DUNGEN, BERLICUM EN MIDDELRODE

Bint verbindt en ondesteunt!
Bint is een brede welzijnsorganisatie en is er voor alle inwoners van de gemeente 

Sint-Michielsgestel. Bint maakt initiatieven mogelijk, stimuleert eigen regie en 
verbindt mensen met elkaar. Bint stimuleert inwoners hun talenten in te zetten 

voor medeburgers en heeft extra aandacht voor kwetsbare mensen. 

BINT voor welzijn & ondersteuning www.bintwelzijn.nl



Bint ondersteunt
Burgers kunnen een beroep op ons doen, wanneer zij (tijdelijk) ondersteuning 
nodig hebben.
Jongerenwerk: Bint biedt ruimte en ondersteuning aan jongeren door samen 
met hen activiteiten te organiseren, waar ze kunnen leren en experimenteren. We 
signaleren, begeleiden en adviseren jongeren bij problemen.
Ouderenondersteuning: Samen met vrijwilligers ondersteunt Bint ouderen waar 
nodig. Ouderen worden geholpen met huisbezoeken, bij het aanvragen van zorg, 
invullen van formulieren of rouwverwerking.  We zetten ons in voor gezelschap, 
vervoer en boodschappen en organiseren themabijeenkomsten.
Mantelzorgondersteuning: Bint biedt mantelzorgers informatie, advies, onder-
steuning en praktische hulp. We kijken met hen hoe de zorg het beste ingericht 
kan worden, brengen ze in contact met lotgenoten en behartigen de belangen. 
Ondersteuning aan nieuwe Nederlanders: Om nieuwkomers goed te laten inte-
greren  helpt Bint hen bij het inburgeringsproces en het wegwijs maken binnen 
de gemeente. Ze worden geholpen met praktische zaken in het dagelijks leven, 
zoals vragen over wonen, werk, zorg, financiën, regelingen, taal en contacten. 

Bint in de buurt 
Buurtbewoners of -verenigingen kunnen Bint inschakelen om een initiatief in de 
buurt mogelijk te maken. Wij helpen ze op weg bij het opzetten van activiteiten 
en blijven daarna op de achtergrond voor vragen. We zijn bijvoorbeeld betrokken 
bij de Dorpstafels; een platform waar buurtgenoten elkaar helpen, zonder dat 
daar iets tegenover staat. Ook coördineren we buurtbemiddeling, waarbij vrijwil-
ligers bemiddelen tussen buurtgenoten die onenigheid hebben. Samen met burg-
ers organiseren we ontmoetingsplekken in de wijk, omdat mensen met een goed 
netwerk meer veerkracht hebben. Denk aan de Wijkpleinen; een plek door en voor 
mensen, waar wijkbewoners samen komen en zelf initiatieven mogelijk maken. 
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Bint doet en beweegt
Burgers kunnen bij ons terecht voor het volgen of aanbieden van cursussen en 
activiteiten: van samen voetbal kijken, tot het theater bezoeken of het volgen 
van een cursus fotografie. Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen. Bint 
organiseert, faciliteert en begeleidt sport- en beweegactiviteiten, voor alle 
leeftijden, met of zonder beperking. We helpen met zoeken naar een passende 
sport of iemand met een beperking zijn/haar sport weer op te pakken. Bint 
begeleidt scholen, sportverenigingen en organisaties bij het opzetten van be-
weegactiviteiten, zodat zij daar zelf mee aan de slag kunnen.

Bint vrijwillig
Vrijwilligers zijn hard nodig bij Bint en veel organisaties. Sterker nog wij kunnen 
niet zonder vrijwilligers! Bint ondersteunt alle vrijwilligers via het Vrijwilligers- 
Punt. Zij is er voor alle vrijwilligers in de gemeente en bemiddelt tussen vraag 
en aanbod van vrijwilligerswerk, doet aan belangenbehartiging en deskundig- 
heidsbevordering, voorziet vrijwilligers van informatie & advies en zorgt voor 
promotie en waardering.  De Vrijwilligers Academie richt zich op ondersteuning 
en deskundigheidsbevordering van alle vrijwilligers en hun organisaties. 

Hoe werkt het?
Wilt u weten wat Bint voor u kan betekenen of wilt u iets voor een ander bete-
kenen? Neem dan contact met ons op. Wij gaan uit van de eigen kracht van 
de burgers, helpen ze op weg, om vervolgens op de achtergrond aanwezig te 
blijven. Waar mogelijk zetten wij vrijwilligers in. Diensten van Bint zijn meestal 
kosteloos, indien er kosten aan verbonden zijn, staat dat vermeld of overleggen 
we dat met u. Bint werkt nauw samen met de gemeente Sint-Michielsgestel 
(onze opdrachtgever), met andere organisaties en vrijwilligers.

Meer informatie en contact
U kunt bij ons binnen lopen of contact met ons opnemen via telefoon-
nummer 073-5515432 of per e-mail info@bintwelzijn.nl. 
Meer informatie vindt u op www.bintwelzijn.nl. 



Seminarielaan 3
5271 SG Sint-Michielsgestel

Postbus 168
5270 AD Sint-Michielsgestel
073-5515432

Voor welzijn
 en ondersteuning

www.bintwelzijn.nl

Bint voor welzijn & ondersteuning is de 

brede welzijnsinstelling voor de gemeente 

Sint-Michielsgestel. 

Bint verbindt mensen, zorgt voor ontmoetingen,  

helpt bij het opzetten van initiatieven 

door en voor burgers in de buurt. 

Bint stimuleert bewegen voor iedereen,

organiseert activiteiten en cursussen, 

ondersteunt  en biedt hulp aan burgers die dat 

tijdelijk even nodig hebben. 

Van jongeren tot ouderen, nieuwe Nederlanders, 

vrijwilligers en mantelzorgers. 

Want iedereen moet mee kunnen doen!


