
De eerste stap is gezet; velen zullen er volgen! 
 
 
Het is alweer even geleden de eerste mailing: “Rolstoelvakanties in gevaar”, waarin wij uw 
hulp hebben gevraagd om de acht rolstoeltoegankelijke caravans van de Hulpdienst Côte 
d’Azur te vervangen. Wat is er sinds die tijd gebeurd?  

 Een stichting samengesteld bestaande uit een aantal mensen die zich in gaan zetten 
om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Even voorstellen: Eric Spee is voorzitter. 
Eric (36) brengt al een aantal jaren zijn vakanties aan de Côte d'Azur door. Naast zijn 
werk als communicatieadviseur is hij o.a. voorzitter van de SGOA, de koepel van 
Amsterdamse gehandicaptenorganisaties. 
Koene Tietema is de penningmeester. Koene (48), gehuwd, 2 kinderen en eigenaar 
van een bakkersbedrijf te Swifterbant, actief in het verenigings- en bestuursleven. 
Sinds 1994 regelmatig te gast bij Karin en Hans. Zijn motto: “zit niet stil, keep him 
rolling”. 
Jozien Dongelmans secretariaat en aanspreekpunt voor een ieder. Jozien heeft van 
’90 – ’93 voor IHD gewerkt en altijd contact gehouden met wat nu de Hulpdienst Côte 
d’Azur is. Vanuit haar management-ondersteuningsbedrijf verricht zij werkzaamheden 
in opdracht van hen. 

 Aan de statuten wordt gewerkt, net zoals aanmelding bij de Kamer van Koophandel 
en het Centraal Bureau Fondswerving en de andere  noodzakelijke juridische 
stappen en niet te vergeten het opstellen van een plan van aanpak. Wij proberen het 
grondig aan te pakken. Alleen de naam van deze stichting: wij komen niet verder dan 
N.N. Nomen Nescio ofwel Nog Naamloos. Dat kan natuurlijk niet.  Dus als u mee wilt 
denken, graag.  Een fles wijn uit Port Grimaud staat er tegenover.  

 En dan de vele reacties die wij hebben ontvangen naar aanleiding van de eerste 
brief. Zowel telefoontjes als e-mail naar Frankrijk en naar Haarlem; met de vraag naar 
het gironummer, met het aanbieden van hulp, met suggesties, met initiatieven. 
Bedankt en ga vooral door.  

 Een voorlopige gironummer is er: 8839332 (SSF, inz. Nieuwe caravans), maar pas 
als de aanmelding bij het CBF rond is, komt er een definitief nummer. 

 En het eerste benefietconcert is georganiseerd: Wheel – Cha(i)rity. Op zaterdag 30 
september in Zaal van de Ven, Laar 12 te Nistelrode verzorgt Nobody een 
countryavond (20.30 – 01.00). Entree fl. 10, - en alles komt ten goede aan de nieuwe 
caravans. Bedankt Ton van Uden en Nobody!  
Voor kaarten en informatie telnr. 0412-454293. 

 Ook zijn er al 4 plateauliften beschikbaar gesteld door Vrieshuis Van Oss B.V. te 
Oss. Te gek! 

Het is teveel om allemaal op te noemen en velen van u wachten ook nog op onze concrete 
schriftelijke onderbouwing. Komt eraan, wordt ook hard aan gewerkt. We zitten niet stil, we 
gaan ervoor. En wij hopen dat ook u ons nog verder wilt helpen met het lobbyen, netwerken, 
bedelen etc. we hebben nog een lange weg te gaan.  
Heeft u nog meer ideeën, suggesties, initiatieven of iets wat u kwijt wilt belt u de N.N. 
Stichting in Haarlem op telnummer 023-5322529 (telefoonnummer van Stichting Hulpdienst 
Côte d’Azur) of per e-mail: nieuwe-caravans@planet.nl 
Wij staan open voor alles. 
  
Wij zijn van plan u regelmatig op de hoogte te houden van de stand van zaken, wilt u het ons 
laten weten indien u daar geen behoefte aan heeft? Er komt ook een uitbreiding van de 
website van de Hulpdienst Côte d’Azur (www.headlight.nl/hulpdienst) met actuele informatie. 
 
Vriendelijke groeten, 
Eric Spee 
Koene Tietema 
Jozien Dongelmans 



 
 


