
NIEUWSBRIEF St. TCCd'A 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Toegankelijke Caravans Côte d'Azur. De stichting stelt zich ten doel het verwerven en 
beheren van middelen ten behoeve van vakantiemogelijkheden van personen die vanwege hun handicap of ziekte zijn aangewezen op 

speciale voorzieningen en/of verzorging van hun vakanties. Deze ondersteunende taak richt zich specifiek op de Hulpdienst Côte d’Azur en 
diens vakantiegangers. 
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Nieuwsbriefbrief 
Bij de nieuwsbrief vindt u een brief en een 
formulier van de stichting Toegankelijke 
Caravans Côte d'Azur. De stichting onder- 
steunt de Hulpdienst Côte d'Azur. De dienst 
zet zich jaarlijks in om zo’n honderd mensen 
met een handicap een fantastische vakantie in 
Zuid-Frankrijk te geven. Ze slapen in 
aangepaste caravans, varen met de snelle Bon 
Coeur en maken met rolstoelbusjes uitstapjes 
door de Provence. Dat is mede te danken aan 
gulle giften van veel sponsoren. Toch blijft er 
altijd wat te wensen over, want de Hulpdienst 
is een bedrijf in beweging. De St.TCCd'A hoopt 
op een structurele bijdrage. Hoe? Wel, dat 
staat in de brief en wellicht kunnen we u 
begroeten als een 'Vriend van de Hulpdienst 
Côte d'Azur'. 

 

 

 
 
Bus 
Drie paar nieuwe vastzetsystemen moeten 
zonder problemen elke rolstoel kunnen 
vastzetten in de bus. Deze makkelijke en 
veilige systemen zijn mogelijk gemaakt door de 
firma Wijs en Van Oostveen Vermogensbeheer 
uit Amsterdam. De firma doneerde voor dit 
doel een bedrag van 1050 euro. 

 
 

Plateauliften 
Enkele plateauliften kregen dit jaar kuren. De 
technische Martinnen Jongepier en Claassens 
hebben het probleem verholpen. 

 

 

 
Zij kwamen tot de conclusie dat de liften het 
best omgebouwd kunnen worden. Martin 
Claassens ontwikkelt een systeem dat minder 
storingsgevoelig is. Bovendien krijgt elke lift 
een afstandbediening. Met een druk op de 
knop komt de lift in beweging. Sponsor van dit 
bijzonder stukje techniek is de Edwin & Frank 
Schut Stichting. 

 
 
Airco 
De vakantiegasten van Hans en Karin van 
Hulpdienst Côte d'Azur  kunnen komende 
zomer het hoofd koel houden. Dat is te danken 
aan Marlies en Ton Goedhart. Het echtpaar 
heeft een airco voor de nieuwe bus 
geschonken. Het voordeel van deze airco is 
dat mocht onverhoopt de bus de geest geven, 
wat niet de verwachting is, het apparaat zo 
overgezet kan worden in een andere bus. Dus 
op de trips langs de Gorges du Verdon en naar 
het vliegveld in Nice heeft de hitte geen vat 
meer op de passagiers. 

 
 
Stagiaire in het buitenland 
De Hulpdienst werkt naast medewerkers en 
vrijwilligers ook met stagiaires van het Horizon 
College in Alkmaar. Suzanne van der Molen 
liep afgelopen jaar stage in Frankrijk. ,,Je kon 
je opgeven voor een stage in het buitenland. Ik 



koos voor Frankrijk omdat ik dat een prachtig 
land vind. Daarnaast vind ik de taal van dat 
land heel mooi", zegt Suzanne. Niet alleen het 
werken in het buitenland was nieuw voor de 
stagiaire, ook kamperen was een belevenis die 
ze nog niet eerder had meegemaakt. ,,Wij 
gingen van huis uit altijd naar vakantiehuisjes. 
Al die zaken maakten voor mij een stage bij 
Hans en Karin best wel spannend", blikt ze 
terug. ,,De eerste nacht heb ik nauwelijks 
geslapen. Dat kwam door de reis, maar ook 
door alle indrukken die ik meteen opdeed.'' 
Suzanne had eerder  gewerkt met mensen met 
een verstandelijk handicap. Mensen helpen die 
een lichamelijk handicap hebben, was een 
nieuwe ervaring. ,,Dat was heel leerzaam. De 
mensen geven aan wat ze wel en niet prettig 
vinden. Ze zijn mondig en dat vond ik fijn. Naar 
aanleiding van die ervaring ga ik nu stage 
lopen bij een revalidatiecentrum, waar ook 
mensen met een lichamelijk beperking 
komen." 

 

 

 
Behalve het werk heeft Suzanne nog 
voldoende tijd voor ontspanning gehad. Tripjes 
naar Monaco, Collobrières, de Gorges du 
Verdon en de onvermijdelijke boottochten naar 
Saint Tropez horen daar natuurlijk bij. Kortom, 
een onvergetelijke stage. 

 
 
In elke nieuwsbrief willen we iemand aan het 
woord laten die iets bijzonders heeft gedaan 
voor de stichting Toegankelijke Caravans Côte 
d'Azur. 
Hobby wordt hobby-atelier 
Sommige mensen maken van hun hobby hun 
werk. Cocky Meester maakt van haar hobby 
haar hobby. Midden jaren negentig begon ze in 
haar woonplaats Swifterbant met het geven 
van hobbycursussen. Onder leiding van Cocky 
maakten de cursisten onder meer kaarten, 
sieraden, mozaïek en fotoboeken. ,,Dat liep zo 
goed, dat ik in 2000 een winkel heb geopend, 
een hobbywinkel", vertelt Cocky. Eigenlijk kun 
je niet meer spreken van een winkel, maar 

meer van een atelier, vindt ze zelf. De naam? 
De hobbykamer. Creatieve mensen in maar 
ook buiten de polder weten haar te vinden. 
,,Twee tot drie keer in de week geef ik 
cursussen. 's middags is de Hobbykamer open 
en dan kunnen mensen ook binnen lopen", 
vertelt ze. Met haar atelier speelt ze in de op 
de trends.  

 

 

 
,,In het begin was het maken van poppen 
populair. Kaarten en sieraden maken is altijd er 
gewild geweest, maar tegenwoordig komen 
ook veel mensen naar de cursus mozaïek'', 
stelt Cocky. Fruitschalen en spiegels maken 
door gebruik te maken van steentje, glas en 
keramiek een complete metamorfose door. 
Cocky is al enkele keren actief geweest voor 
de stichting Toegankelijke Caravans Côte 
d'Azur. Dat leverde in totaal al meer dan 
tweeduizend euro op. Om de stichtingskas te 
spekken had de hobbyiste een kleine duizend 
kerstkaarten gemaakt, die grif aftrek vonden. 
,,Het is wel veel werk maar ik heb er veel 
voldoening aan", aldus Cocky Meester. 

 
 

 
 

Donateur worden? 
Belangstellenden kunnen donateur worden van 
de Stichting Toegankelijke Caravans Côte 
d'Azur. U steunt daarbij niet alleen het goede 
werk van de stichting, maar ook de Hulpdienst 
Côte d'Azur. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Jozien Dongelmans; 
nieuwe-caravans@planet.nl of 023-5322529. 
Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur. 
Rabobank Flevoland te Lelystad, 
banknummer: 3381.10.631 
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