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De zon schijnt, het is lekker warm en de zomer doet dit jaar erg zijn best: Volop zomer nog steeds, in
Zuid Frankrijk. Na de spanning van de bosbranden lijkt de rust te zijn weergekeerd en is de zee nog
steeds aangenaam van temperatuur.
Ook op de camping “Prairies de la Mer”, waar Hulpdienst Côte d’Azur de nieuwe stacaravans in
gebruik heeft genomen. De stacaravans staan er sinds april. Er zijn al heel wat mensen met een
handicap en hun familie of vrienden, geweest die er hun vakantie hebben doorgebracht.
Het is prettig om te kunnen zeggen dat alles goed is verlopen. Al de voorbereidingen, de tekeningen,
het bouwen, het inrichten zijn, als we terug kijken, volgens planning verlopen. Natuurlijk was het
allemaal heel spannend: kloppen de tekeningen, is er overal voldoende rekening mee gehouden,
verloopt het allemaal op tijd, gaat het transport wel goed? Zoveel om mee rekening te houden. En dan
het belangrijkste: hoe bevallen de stacaravans in de praktijk? Zijn de mensen tevreden? Is het nog
steeds mogelijk om bij de Hulpdienst Côte d’Azur een prettige vakantie te hebben? Daar kunnen wij
met gepaste trots op antwoorden: Ja, dat is het geval! En dat hebben wij met zijn allen toch maar
mooi voor elkaar gekregen.
En nog steeds komen er giften binnen, onder andere van:
 Stichting Anton Jurgensfonds
 Agrarisch Advies en bemiddelingsbureau
 Scania Holding B.V.
 Vrienden en relaties van familie van der Poel. Zij hebben voor de 8 caravans de tuinmeubels
gesponsord.
Aan allen onze hartelijke dank! Kijkt u voor een volledig overzicht van onze donateurs op de web-site
aanvulling van de Hulpdienst: www.headlight.nl/hulpdienst, bij Nieuwe Caravans.
En in het gastenboek van de website van de Hulpdienst kunt u de reacties van de gasten zelf lezen.
De moeite waard.
Dit klinkt alsof we nu klaar zijn, maar dat is nog niet helemaal het geval. Zoals in de vorige Nieuwsbrief
vermeldt, is nog niet de hele financiering van alle caravans en hulpmiddelen rond. Ook is er nog een
voorschot wat moet worden terug betaald. Zoals we het nu in kunnen schatten is er nog een tekort
van ongeveer € 30.000, -.
U zult begrijpen dat, zolang wij ons doel nog niet volledig bereikt hebben, wij nog steeds een beroep
op uw medewerking willen doen en u vragen ons te blijven steunen. Heeft u hiervoor onze brochure
en videoband “Rolstoel In Zee” nodig, laat het ons dan weten.
Het telefoonnummer waar u ons op kunt bereiken is 023-5322529 of via de e-mail: nieuwecaravans@planet.nl.

Ook komt het moment dichterbij waarop wij moeten gaan denken aan de toekomst van Stichting
Toegankelijke Caravans Côte d’Azur. De Stichting zal in ieder geval blijven bestaan i.v.m. het
pandrecht op de caravans. Dit kan op verschillende manieren: wordt het een ‘slapende’ stichting, die,
tenzij er wat met de Hulpdienst of de caravans gebeurt, verder niets doet? Of blijven wij een actieve
stichting die andere mogelijkheden gaat onderzoeken om de Hulpdienst Côte d’Azur te blijven
steunen? Wij zijn hierover in beraad en hopen u in de volgende Nieuwsbrief meer te kunnen vertellen.
Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur, Rabobank Flevoland te Lelystad, banknummer:
3381.10.631
Met vriendelijke groeten,

Peter van der Lugt
Koene Tietema
Jozien Dongelmans

