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Het is een lange tijd geleden dat u van ons heeft gehoord. De winter staat voor de deur en dat houdt
in dat het vakantieseizoen van Hulpdienst Côte d’Azur over is. De caravans hebben nu hun tweede
succesvolle seizoen achter de rug, en na een stevige schoonmaak en onderhoudbeurt, staan die te
winterslapen.
In april heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen welke wensen er op korte termijn nog op het lijstje
stonden. Blij kunnen we zeggen dat de terrassen bij de caravans en de veiligheidsbeugels aan de
liften, na flink veel inspanningen van een aantal vrijwilligers gerealiseerd zijn (bedankt, mannen).
Mocht u gebruik kunnen maken van het internet, werpt u dan eens een blik op de web-site van de
Hulpdienst; www.hd-cote-d-azur.com , bij het knopje ‘Nieuws’ staan foto’s van het harde werken
daaraan.
Daar ziet u ook de foto’s van de vele vakantiegangers, hun in- en ontspanningen, de ingebruikname
van de houten vlonder, die het strand beter toegankelijk maakt, de doop van de boot Bon Coeur en de
vele barbecues die dit jaar weer hebben kunnen plaatsvinden. In het gastenboek leest u de reacties
van mensen na thuiskomst. Als je deze web-site bekijkt, weet u waarvoor wij met ons allen ons blijven
inzetten voor Hulpdienst Côte d’Azur.
Daarmee gaan wij ook door, want nu de caravans wat langer in gebruik zijn, zijn er ook weer aantal
zaken ontdekt die verbeteringen behoeven. De praktijk heeft laten zien dat het voor een aantal
mensen makkelijker zou zijn als er papegaaien (een hulpmiddel voor iemand bij het zelfstandig
verplaatsen vanuit een rolstoel naar het bed of andersom) aan het plafond bevestigd worden. De
eerste gift voor dit ‘papegaaienproject’ hebben we al in ontvangst mogen nemen (bedankt Wil en
Bram). Ook zou het wenselijk zijn als er volgend jaar nieuwe douchestoelen en een aantal nieuwe
hoog-laag bedden in gebruik genomen kunnen worden.
Ik heb het al eerder gezegd; menselijk als wij zijn, de ene wens is nog niet gerealiseerd of de ander
komt al weer boven drijven. Dat zijn zaken die niet uit de exploitatie betaald kunnen worden, omdat we
de betaalbaarheid van de vakanties niet in gevaar willen brengen. Er wordt op de zorg en welzijn in
Nederland al genoeg bezuinigd, wat juist voor chronisch zieken en mensen met een handicap hard
aankomt. En dan wordt op vakantie gaan een stuk moeilijker. Ook in díe situaties willen wij kunnen
helpen, bijvoorbeeld door de eigen bijdrage van de zorg te vergoeden. Of een keer de kosten te
dragen van een boottocht, of een excursie. Vakantie is voor iedereen, rolstoelgebonden of niet!
Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur wil dan ook met ‘de Vrienden van Hulpdienst Côte
d’Azur’ zich richten op de ondersteuning van de Hulpdienst. De ene keer d.m.v specifieke projecten,
zoals het papegaaien- of het beddenproject. Een andere keer meer gericht op vergoedingen van de
onkosten die er gemaakt worden voor de vele vrijwilligers. Welke specifieke zaken we aanpakken
zullen we jaarlijks, in samenspraak met Karin en Hans vaststellen. En natuurlijk houden wij u daarvan
op de hoogte, zodat u ons kunt helpen. Want zonder uw hulp redden we het niet.
Eric en Olaf, twee journalisten die elk jaar hun fysieke krachten aanbieden om te helpen met de zware
klussen, hebben ons aangeboden een professionele en dus een beter leesbare Nieuwsbrief te
ontwerpen. Volgend jaar zult u kunnen zien en lezen hoe deze verbeterde Nieuwsbrief eruitziet.
Rest mij u namens ons allen een gezellige decembermaand toe te wensen en een gezond en gezellig
2005!
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