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Het is bijna zover!
De lente? Ja, die ook, maar er is belangrijker nieuws: ‘het is bijna zover’ heeft hier de betekenis van:
de bouw van de 8 rolstoeltoegankelijke caravans is klaar! De caravans zijn naar Frankrijk vervoerd,
binnenkort worden ze op hun plek gezet. En dan volgt nog de laatste afwerking, het inrichten, het
gezellig maken! En dan kan het seizoen beginnen. Bijna!
Het is dus gelukt om de financiering en bouw van de rolstoeltoegankelijke caravans rond te krijgen
voor het nieuwe seizoen van start gaat.
En dat dankzij de grote inspanningen van veel mensen die ons gesponsord hebben, die mee hebben
gedacht met de bouw, met het beschikbaar stellen van materialen, met de hulp van de vrijwilligers die
helpen met het plaatsen en inrichten.
Een lijst die te lang is om op te noemen, maar die vermeld staat op de web-site aanvulling van de
Hulpdienst: www.headlight.nl/hulpdienst, bij Nieuwe Caravans.
20 Februari heeft de overdracht van de eerste caravan aan de Hulpdienst Côte d’Azur
plaatsgevonden. Een bijeenkomst met vertegenwoordiging van zowel donateurs, klanten als
bouwers. Met een sfeer zoals het ook altijd bij de Hulpdienst Côte d’Azur gaat; gezellig en bij-elkaarbetrokken.

Maar ook deze keer moet er nog wel een kanttekening bij al dit positieve nieuws geplaatst worden.
‘Het is bijna zover’ houdt ook in: bijna. Want om eerlijk te zijn, wij zijn er nog niet helemaal. De kosten
van de bouw zijn toch hoger uitgevallen dan wij hadden gepland (ja, ook bij ons is dit gebeurd.
Kunnen wij hier de euro ook een deel van toeschrijven?). Ook het vervoer en een aantal hulpmiddelen
moeten deels nog gefinancierd worden.
Het eind van de doelstelling van Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur begint in zicht te
komen. Maar wij zijn niet eerder klaar dan dat alles er staat en gefinancierd is. Er lopen nog een
aantal aanvragen, en wij hopen dat ook deze positief voor ons zullen uitvallen. Net zoals al diegenen
die ons al hebben geholpen.
Maar u zult begrijpen dat zolang wij ons doel nog niet helemaal 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.

Tot slot willen wij de Hulpdienst Côte d’Azur; Karin en Hans, heel veel succes wensen met alle
werkzaamheden die nog op de camping moeten gebeuren voordat de caravans in gebruik kunnen
worden genomen. Het wordt voor hen nog even hard aanpakken, maar dan kunnen de klanten ook
komen en genieten van de bekende Franse zon, de blauwe Middellandse zee, de vertrouwde
gastvrijheid en de nieuwe sta-caravans. Waarbij wij ervan uitgaan dat ook nu weer veel mensen een
goede vakantie zullen krijgen.
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