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Het is volop lente, om de wisselingen van het seizoen maar te blijven volgen. Voor de Hulpdienst Côte
d’Azur is het nieuwe seizoen weer begonnen, en de voorjaarsschoonmaak van de caravans is alweer
bijna achter de rug. Zoals aangekondigd in december, staan er nog een aantal verbeteringen op de
agenda; het leggen van terrastegels bij de caravans, veiligheidsbeugels aan de liften en nog wat
kleine zaken. Dat moet gaan lukken, want met de inspanningen van velen, hebben we al heel wat
voor elkaar gekregen. Maar uw hulp blijft dus nodig!
Goed Nieuws
De Stichting Godon, één van onze weldoeners van het eerste uur, heeft bij het stopzetten van zijn
activiteiten, de resterende gelden aan ons ter beschikking gesteld. Dit geld is ondergebracht in het
‘Godonfonds’, wat voor 15 jaar is vastgezet. Mooi nieuws, om de lente mee te beginnen. Wij hebben
ondertussen al de tijd gehad om van dit mooie gebaar bij te komen en weer over te gaan tot de orde
van de dag, maar dat heeft wel even tijd gekost. Een geweldig cadeau. De opbrengsten van het
‘Godonfonds’ (zo’n 3000 euro per jaar) zullen aan de Hulpdienst Côte d’Azur en hun vakantiegangers
besteed worden, wat betekent dat indien er een (financiële) tegenslag komt, er een reserve
beschikbaar is. Maar ook dat we zo nu en dan mensen die veel moeite hebben om een vakantie te
betalen, misschien een beetje kunnen helpen. Dat zou toch mooi zijn!
Meer Goed Nieuws
Ook de Edwin & Frank Schut Stichting stelt ons jaarlijks een bedrag beschikbaar, waardoor wij nog
meer kunnen helpen. Wat te denken aan het vergoeden van bijvoorbeeld de reiskosten van de
vrijwilligers, het aanschaffen van hulpmiddelen. Ook zullen de aangepaste douches eens een nieuw
(bad)jasje moeten krijgen. U kent het wel, de ene wens is nog niet gerealiseerd of de andere komt al
weer boven drijven. Ook wij zijn maar gewone mensen, zoals u ziet.
Vrienden
Dus zijn wij verder gaan denken. Hoe zijn wij in staat zoveel mogelijk te helpen? We hebben al veel
steun mogen ontvangen van organisaties, gasten, familieleden, vrijwilligers. Eigenlijk allemaal
vrienden van Karin en Hans, Vrienden van de Hulpdienst.
U begrijpt de richting die we op willen gaan. Want u bent ook een vriend (of vriendin) van de
Hulpdienst. En daarom willen we u vragen om jaarlijks een klein bedrag (of groot, mag ook) op onze
rekening te storten, zodat wij zoveel mogelijk kunnen helpen. Wij realiseren ons dat wat wij vragen,
niet niks is. En wat staat er tegenover? Allereerst een paar keer per jaar een eenvoudige Nieuwsbrief.
En verder? We zijn volop bezig met het bedenken van plannen. Plannen waarbij we u zeker zullen
betrekken.
Maar een ding beloven we u. Wij gaan u niet bellen (en zeker niet onder etenstijd). We gaan u niet
bestoken met herinneringen. Wel krijgt u van ons een nieuwsbrief, en houden we u op de hoogte van
hoe het gaat. Want ons doel is om vakantiegangers in een rolstoel te helpen. Helpen zodat ze bij
Karin en Hans terechtkunnen. Helpen zodat ze de reis er naar toe kunnen maken. Helpen, zodat er
blijvend goede zorg geboden kan worden. En daarvoor houden we onze vrienden graag in ere. Want
wij zijn volledig afhankelijk van uw vriendendiensten, van wat U voor ons wilt betekenen.
Hoe kunt u kenbaar maken vriend te willen zijn van onze stichting? : heel eenvoudig door een
bedrag te storten op onze rekening onder vermelding van “vriend van de stichting”.

Gewoon Nieuws
Als laatste nog een mededeling van huishoudelijke aard. We hebben een nieuw bestuurslid, Albert
Schut, die tevens bestuurslid is van de Edwin & Frank Schut Stichting. Omdat we intensief met deze
stichting gaan samenwerken, maakt dit het overleggen eenvoudiger en wij kiezen graag voor de
eenvoudigste weg. Het secretariaat van de Stichting blijft in de vertrouwde handen van Jozien.
Uiteindelijk verandert er dus niet veel. Het telefoonnummer waar u ons op kunt bereiken is 0235322529 of via de e-mail: nieuwe-caravans@planet.nl.
Laatste Nieuws…..
Het laatste nieuws van Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur kunt u altijd vinden bij Nieuwe
Caravans op de nieuwe website van de Hulpdienst: www.hd-cote-d-azur.com. Of per telefoon: 0235322529
En op www.schutstichting.com vindt u informatie over de Edwin en Frank Schut Stichting.
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