
Nieuwsbrief 6: Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur.    Mei 2002 
 
 
 
De lente is al weer even bezig; de bloemetjes en vogels laten dat goed zien. De zomer komt eraan. 
Op Prairies de la Mer hebben Karin en Hans, met hulp van vrijwilligers (bedankt!) de caravans van 
Hulpdienst Côte d’Azur weer opgebouwd voor het seizoen 2002. Ik kan u zeggen, het was weer een 
flinke klus; er werd een groot beroep op een ieders creativiteit gedaan om alles er weer tip top uit te 
laten zien. Maar het is gelukt, de eerste klanten zijn al geweest. 
 
Tijd dus om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen binnen Stichting Toegankelijke 
Caravans Côte d’Azur: de stichting die zich bezighoudt met het verwerven van (financiële) middelen 
voor de vervanging van de caravans. Het opbouwen heeft laten zien dat ook de winter zijn sporen 
heeft achtergelaten, en dat vervanging voor een aantal caravans nu écht nodig is. 
 
Maar niet al te somber; de lente laat veel nieuws ontspruiten en ook de zaadjes van Stichting 
Toegankelijke Caravans Côte d’Azur zijn aan het ontkiemen. En hoe! 
Wij zijn heel blij het volgende mee te mogen delen: 

 Stichting “Zonnige Jeugd” heeft een donatie geschonken ter waarde van een caravan! 
 De stichting Madurodam Steunfonds heeft een zelfde donatie overgemaakt! 

Door inspanningen van klanten en hun relaties hebben een aantal bedrijven geld overgemaakt: 
 Van Vliet Groep Milieudienstverleners te Nieuwegein 
 Effectenkantoor Wijs & Van Oostveen te Amsterdam 
 Dota Graphics te Swifterbant  
 Past Rotarian Club Emmeloord  
 Volvo Nederland Personenauto B.V. 

Dhr. Burgstra van Countus accountants + adviseurs te Dronten heeft belangeloos voor de 
accountantsverklaring gezorgd. 
Ook zeker niet te vergeten, zijn de giften van de klanten zelf. En ook al ontvangen ze niet elke keer 
een bedankbrief, het valt ons wel op.   
Misschien hebben wij binnenkort nog meer van deze leuke berichten, want er zijn nog een aantal 
aanvragen in behandeling en er gaan er nog meer de deur uit. 
 
Omdat er zulke goede resultaten komen uit de initiatieven en inspanningen van de klanten en hun 
omgeving, vragen wij u te blijven rondkijken naar instanties en personen die ons willen helpen. Laat 
het ons weten als u hiervoor onze brochure en videoband “Rolstoel In Zee” nodig heeft.  
Het telefoonnummer waar u ons op kunt bereiken is 023-5322529 of via de e-mail: nieuwe-
caravans@planet.nl. 
 
Nu de resultaten van alle inspanningen groter worden, kunnen wij u hier meer over laten zien. De 
web-site aanvulling komt dan ook dichterbij. Eind mei, en als u dan de stand van zaken nog eens wilt 
bekijken of de oude nieuwsbrieven wilt nalezen, kijkt u dan op web-site van de hulpdienst: 
www.headlight.nl/hulpdienst. U bent dan helemaal op de hoogte. 
 
Met deze goede berichten komt het woord ‘bestellen’ in beeld. Voordat het zover is, moet er nog veel 
gebeuren. Dit punt staat vanaf nu op de vergaderagenda. En dat is een leuk agendapunt! 
 
Misschien halen wij het niet in een keer; alle caravans nieuw in het seizoen 2003. Maar wij zijn al bijna 
op de helft. Dat maakt ons dankbaar en motiveert ons om ijverig door te gaan met fondsen werven.  
 
 
Dus: Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur, Rabobank Flevoland te Lelystad, 
banknummer: 3381.10.631  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Pedro van der Lugt 
Koene Tietema 
Jozien Dongelmans 


