
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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Jozien 
 
De stille kracht achter de Hulpdienst Côte 
d’Azur en de St. TCCd’A. Zelf is ze 
nuchter over haar werkzaamheden voor 
de stichtingen. ,,Ik noem mezelf 
contactpersoon of aanspreekpunt”, zegt 
Jozien Dongelmans.  
 

 
 
Die werkzaamheden komen voort uit haar 
drijfveer om mensen te helpen en haar 
hang naar het buitenland. Voor haar een 
reden om in de jaren tachtig haar baan als 
wijkverpleegkundige op te zeggen en iets 
nieuws te beginnen. Het werd uiteindelijk 
Zuid-Frankrijk bij de Internationale 
Hulpdienst of kortweg IHD. ,,Twee 
vakantieseizoenen heb ik in de verpleging 
meegedraaid in Zuid-Frankrijk. Vanuit de 
IHD vroegen ze me of ik contactpersoon 
wilde zijn voor hun reisbureau Welzorg, 
maar dat is uiteindelijk nooit goed van de 
grond gekomen”, zegt Jozien terugkijkend. 
Toen de Hulpdienst Côte d’Azur ruim tien 
jaar geleden zelfstandig verder ging, pakte 
Jozien de draad van enkele jaren geleden 
weer op.  ,,Ik doe van alles wat. Die 
afwisseling trekt me. Zo geef ik de klanten 
informatie over de Hulpdienst. Daarnaast 
doe ik ook pr-activiteiten. Ik ga naar kleine 
beurzen van patiëntenverenigingen of 
scholen. Ik geef voorlichting over de 
activiteiten van de Hulpdienst. Op beursen 
laat ik ook folders en de dvd zien en leg ik 
de mogelijkheden en de onmogelijkheden 

uit van kamperen voor mensen met een 
beperking.” 
Om feeling met het werk op de camping te 
houden gaat Jozien een paar weken per 
jaar naar Zuid-Frankrijk om  mee te 
draaien in het team. ,,Na afloop van een 
vakantie wil ik ook graag van 
vakantiegangers horen wat ze ervan 
vonden. Het is prettig om te weten of het 
beeld dat ik heb geschetst overeen komt 
met de werkelijkheid van de klant.” 
 
Behalve haar werk voor de stichtingen 
werkt ze nog parttime als verpleegkundige 
in haar woonplaats Haarlem. ,,Het is de 
afwisseling, de vele verschillende dingen 
die met zorg en welzijn te maken die mijn 
werk aantrekkelijk maken.” 

 

 
 

Verjaardagscadeau 
 
Normaal gesproken krijg je cadeaus als je 
jarig bent. Cocky en Roelof Meester 
dachten daar echter anders over. Zij 
werden in het begin van 2008 samen 100 
jaar. En hebben hier een mooi feestje van 
gemaakt. In plaats van dat ze de gasten 
om cadeaus vroegen - ‘we hebben immers 
al zoveel’ - gaven ze er één weg.  Als 
cadeautip konden gasten een gift voor de 
St.TCCd’A geven. En dat hebben ze 
gehoor aan gegeven. Het cadeau van 
Cocky en Roelof aan de stichting was een 
feestelijke 1700 euro. 
 

 
 
Schilderij 
 
We komen terug op het bedrag dat Karina 
Vroom naliet aan de Hulpdienst. Hoe kun 
je dat bedrag nu het best besteden, 
hebben we ons een tijd land afgevraagd?  



 
We weten dat de Karina een 
kunstliefhebster was en dat ze de 
Hulpdienst een warm hart toedroeg. In die 
combinatie hebben we de oplossing voor 
de besteding van een deel van het geld 
gevonden: kunst in de caravans.  
Heel in het kort: Joyce Houtzagers is 
reumapatiënte, met een beperkte 
armfunctie en een heel slecht 
gezichtsvermogen. Het is juist daarom 
ook zo indrukwekkend hoe zij 
intuitief beweging en licht op haar doeken 
weet te brengen. 
Volgend jaar kunt u haar doeken 
bewonderen door een excursie te maken 
door alle caravans! 
 

 

 

En dat is negen 
 
En als u dan toch een excursie door alle 
caravans maak, stop dan niet bij caravan 
acht. Want in het nieuwe seizoen komt er 
een nieuwe caravan bij. In een van de 
laantjes waar de caravans van de 
Hulpdienst staan, kwam een plek vrij. De 
plek was van een Engelsman die 
rolstoelgebonden is en het is zijn wens om 
de plek door te geven aan de Hulpdienst. 
Druk overleg met de camping.  Die zijn 
positief.  Een unieke kans dus! Uitbreiding! 
Maar ook zorg: de centjes vinden voor de  
aanschaf van een nieuwe caravan en alles 
wat daarbij hoort qua aanpassingen, 
hulpmiddelen, inventaris, etcetera.  En 
natuurlijk snel beslissen, want dan moet 
de caravan er ook voor seizoen 2009 kant 
en klaar staan. Oh hemeltje! 
Maar dan staan de beschermengeltjes al 
weer klaar, mensen die de hulpdienst heel 
goed kennen en ze een warm hart 
toedragen. € 33.000 van de € 55.000  is 
reeds toegezegd. Nu de rest nog! 
De St. TCCd’A gaat zich voor het over 
gebleven bedrag inzetten. Met hulp van 
fondsen en misschien met die van u, gaat 
het ons lukken. Dat weten wij zeker.  
Dus voor 2009 negen caravans! 
 
Via de site van de Hulpdienst  
www.hd-cote-d-azur.com kunt u alle 
ontwikkelingen op de voet volgen! 
  

 
 

COLUMN 
Door Le Chevalier 

 
 

De boatsoap. Ik zou er in deze column  
nog even op terug komen. Hoe ging het 
verder? Hans en Karin kregen na heel 
veel heen en weer geschrijf van en naar 
de sympathieke bovenbazen van Port 
Grimaud een prachtige ligplaats: naast 
twee politieboten. Daar lag de rode zodiac 
twee dagen. Toen kreeg ie een plaats pal 
naast een schitterend jacht. Dat zag de 
eigenaar natuurlijk niet zitten. Dat bootje 
was een rode smet op zijn trots. Hier was 
ferm optreden noodzakelijk. Hij nam zelf 
het heft in handen, maakte de bron van 
zijn ergernis los en sleepte hem naar een 
andere plaats. Hans was het gesol beu en 
voer de boot naar de mooiste ligplaats die 
het bootje tot nu toe heeft gehad: bij de 
ingang van de hol van de leeuw, de entree 
van Port Grimaud. Daar legde hij hem vast 
in de wetenschap dat met deze opvallende 
plek gepaste maatregelen niet lang 
zouden uitblijven. Maar niets bleek minder 
waar. De vierde ligplaats in een paar 
weken tijd was een blijverdje, althans het 
afgelopen jaar. Misschien dachten de 
oppergoden van Port Grimaud van elkaar 
dat iemand van hen toestemming had 
gegeven, wellicht waren ze te druk met 
andere belangrijke zaken.  We weten het 
niet. Volgend jaar begint de soap weer van 
voor af aan, vrezen we, maar wie dan leeft 
wie dan zorgt. 

 
 

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


