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De zon staat lager aan de hemel, de bladeren vallen al hard van de bomen, de herfst is aangebroken.  
De jaargetijden gaan snel: het wordt weer tijd voor een Nieuwsbrief 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 vakantieseizoen 2002 bij Hulpdienst Côte d’Azur op de camping ‘Prairies de la Mer’ is afgelopen. 
Het einde van het seizoen is voor de medewerkers niet het begin van een lange wintervakantie. De 
‘afbreek-, opruim- en herstelperiode’ is aangebroken, en daarmee ook het treffen van voorbereidingen 
voor  het seizoen 2003. 
Seizoen 2003! Wat heerlijk om dat uit te spreken. Vooral omdat we nu weten dat we dankzij alle hulp 
die wij van velen hebben mogen ontvangen, volgend jaar van start kunnen met nieuwe caravans. 
 
Sinds mei is er veel gebeurd: 

 Stichting Nuts Ohra heeft een donatie geschonken ter waarde van een caravan! 
 Ook de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en het bedrijf Goedhart Holding 

B.V. te Alphen aan de Rijn hebben een zelfde donatie toegezegd. 
 De opbrengsten van een door de gezamenlijk service- clubs Dronten georganiseerde circus 

Renz voorstelling, heeft een cheque ter waarde van € 21000,00 opgeleverd. 
 Stichting de ‘Pelgrimshoeve’ heeft, net als vorig jaar, ook weer een donatie gegeven. 
 Er is zelfs een bedrag voor een nieuwe voortent voor de caravan van Karin en Hans 

geschonken! 
 
Dit is een kleine opgave van de donateurs. Meer hierover kunt u lezen op de website-aanvulling van 
de Hulpdienst: www.headlight.nl/hulpdienst, bij Nieuwe Caravans. 
 
Met deze goede berichtgeving kunnen wij u meedelen dat de caravans binnenkort besteld gaan 
worden. De keuze van de caravanbouwer is gemaakt: Nijbo Stacaravanindustrie BV te Winterswijk 
begint eind november met de bouw van het eerste casco. Momenteel wordt de laatste hand gelegd 
aan de tekeningen en de planning, en worden details als kleuren en inrichting ingevuld. 
Tegelijkertijd wordt zowel in Frankrijk als in Nederland hard gewerkt aan de (organisatorische) 
voorwaarden die nodig zijn voor de toekomstige overdracht van de caravans. Een niet te onderschatte 
klus, maar wie had gedacht dat wij dit resultaat toch zo snel zouden behalen. Daar heb je een flinke 
hoeveelheid werk wel voor over. 
 
Dit is een nieuwsbrief met veel positief nieuws. Toch nog even het enthousiasme iets temperen. Want 
met alleen casco caravans zijn we er niet. Aankleding en hulpmiddelen zijn ook nodig. En dan nog het 
vervoer van de caravans naar Frankrijk. Ook dit worden grote uitgaven. Dus u zult begrijpen dat 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: nieuwe-
caravans@planet.nl. 
 
Rest mij Karin en Hans succes te wensen met alle werkzaamheden voor de nieuwe caravans, 
inclusief hetgeen er uit voortkomt betreffende de oude caravans. Er zal wel wat weemoed zijn: ze 
hebben heel wat klanten een goede vakantie bezorgd. Maar wat heerlijk dat er nu nieuw materiaal 
komt te staan.  
 
 
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 


