
NIEUWSBRIEF St. TCCd'A 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Toegankelijke Caravans Côte d'Azur. De stichting stelt zich ten doel het verwerven en 

beheren van middelen ten behoeve van vakantiemogelijkheden van personen die vanwege hun handicap of ziekte zijn aangewezen op 

speciale voorzieningen en/of verzorging van hun vakanties. Deze ondersteunende taak richt zich specifiek op de Hulpdienst Côte d’Azur en 

diens vakantiegangers. 

Nr. 14, november 2005 

De droogte 
Het weer. Een typisch Nederlands onderwerp 
en geliefde gespreksstof van Hans Kors. ,,Ut 
waait, mistral, morgen mooi weer!" Een 
beknopte weersvoorspelling waar vakbroeders 
als Erwin Krol en Piet Paulusma een punt aan 
kunnen zuigen. Wat zon en mooi weer betreft 
heeft het team in Port Grimaud niet te klagen 
gehad. Drie maanden lang viel er geen 
druppel. ,,Zelfs voor Zuid-Frankrijk was dat 
bijzonder. In al die jaren - en dat zijn er al weer 
heel wat - dat ik hier werk heb ik dat nog nooit 
meegemaakt", zegt Hans. 

De brandweer draaide overuren, maar gelukkig 
bleef het ondanks de grote droogte in de buurt 
van Port Grimaud, Ste. Maxime, en St. Tropez 
bij waken. Regelmatig stonden de spuitwagens
op parkeerplaatsen in bosrijke gebieden.
Minder gelukkig met het mooie weer waren de 
gasten in september. Zij kregen slechts één 
regenbui, maar die liet zich dagenlang niet 
meer weg jagen. Pas na vier dagen kwam de 
zon weer voorzichtig te voorschijn. 

De omslag in het weer had nog een 
bijkomstigheid. Welgeteld één klap van de 
bliksem liet van de harde schijf van Karin van 
Iersel niet meer over dan een zacht smeulende 
puinhoop. ,,Het elektrische net klapte eruit en 
ik kon mijn computer gedag zeggen", zegt 
Karin over de inslag. Dat had gevolgen voor 
een aardige herinnering die Karin en Hans aan 
de schenkers van Bon Coeur, de rode zodiac,
in petto hadden. Van elke bootreis, en dat waren 
er maar liefst 50, maakte Hans een foto van
de 'passagiers'. 

,,Alle foto's zijn door de blikseminslag 
verdwenen. Ik dacht de week voor de klap nog 
dat het slim zou zijn om alle foto's te saven, 
maar helaas net te laat", zegt Karin. Hans vult 
haar aan: ,,Volgend jaar maken we de foto's 
gewoon opnieuw." 

De stagiaires
Een groot probleem deed zich voor in het hoog 
seizoen. Stagiaire Marloes van Tol moest 
vanwege een knieblessure al na veertien 
dagen afhaken. Maar hoe vind je zo snel een 
vervanging? Na koortsachtig zoeken, 
verscheen plotseling Angelique Rouleaux ten 
tonele. De Limburgse hielp Karin, Hans en 
Stefanie voor drie weken uit de brand. Daarna 
vertrok ze naar Nederland en loopt in Brugge 
stage in het kinderziekenhuis. Stagiaire Mandy 
Sweers uit Broek op Lange Dijk kwam aan het 
eind van het seizoen het team versterken.

Vol seizoen
Pression, pression, pression! Of zoals de
Nederlander het pleegt te zeggen: Druk, druk, 
druk! Dat goldt deze zomer zeker voor 
'Hulpdienst Cote d'Azur'. Van het voor- tot het 
najaar zaten de aangepaste caravans zo goed 
als vol. Tachtig procent van de gasten kwamen 
uit Nederland. Voor de overige gasten 
moesten Karin, Stefanie en Hans zich 
verstaanbaar maken in het Tsjechisch, Duits, 
Frans, Deens en Vlaams.

Oud en nieuw
Nee, nu volgt geen promopraatje om toch 
vooral de jaarwisseling door te brengen in
Zuid-Frankrijk. Het gaat meer om materialen 
en ideeën. Nieuw is bijvoorbeeld de promofilm. 



Dat wil zeggen, de oude film heeft een nieuw 
jasje gekregen. In de nieuwe promo is
aandacht besteed aan de Bon Coeur, de 
nieuwe bus en steunbeugels. De film moet 
aankomend voorjaar af zijn en is dan te 
verkrijgen bij Jozien Dongelmans. 
Het team in Zuid-Frankrijk moet helaas nog 
werken met verouderde tilliften die aan 
vervanging toe zijn. Nieuw zijn wel vier 
matrassen. De Franse leverancier van de 
hoog-laag bedden heeft ze geschonken.

Adoptieplan
Een caravan adopteren. Het klinkt vreemd, 
maar het kan. De Stichting Toegankelijke 
Caravans is ooit opgericht om geld bij elkaar te 
krijgen voor de vervanging van de acht oude, 
afgeschreven caravans in Port Grimaud. Die 
missie is met steun van heel veel mensen 
volbracht. Honderden vakantiegangers hebben 
de afgelopen twee jaar het comfort van de acht 
spiksplinternieuwe caravans mogen ervaren. 
En mooi zijn ze ook. Vaak blijven andere 
toeristen van camping Prairies de la Mer even 
bewonderd staan kijken naar de witte 
aangepaste vakantiehuizen van de stichting. 

Wie denkt dat daarmee het stichtingsbestuur 
het kussen goed heeft opgeschud om een paar 
jaar goed uit te rusten, komt bedrogen uit. Geld 
blijft helaas belangrijk, ook of misschien juist 
voor dit soort projecten. Zo staan de caravans 
het hele jaar door op hun vertrouwde plek 
onder de platanen. Toch zijn ze maar voor een 
half jaar te exploiteren, want Prairies de la Mer 
is geopend van begin april tot begin oktober. 
Nu komt het plan dat de stichting samen met 
derden heeft verzonnen. Het heet: Adoptie van 
een Caravan. Waarom een caravan adopteren,
want de gasten betalen toch voor hun 
vakantie. Dat klopt. Eerst even een 
rekensommetje. De kosten van één caravan 
zijn per jaar 6605 euro. Denk hierbij aan
afschrijvingen, verzekeringen, staangeld, 
energie en onderhoud. Een flink bedrag. De 
campinggasten betalen een huurprijs die 

overeenkomt met die van andere aanbieders 
van niet-aangepaste caravans. De huurprijs is
dus niet voldoende om uit alle kosten te 
komen. 
De Stichting Toegankelijke Caravans wil de 
verhuurprijs met rust laten. Dat betekent dat de 
stichting andere wegen heeft gezocht om de 
vakantie voor haar gasten betaalbaar te 
houden. Maar dat niet alleen. De extra 
inkomsten zijn hard nodig om de toekomst 
voor een aangepaste vakantie op een camping 
in Zuid-Frankrijk veilig te stellen. 
Mensen die de stichting een warm hart 
toedragen, waaronder donateurs en vrienden 
van de stichting, kunnen een caravan 
adopteren voor 275 euro per twee weken. Zij 
mogen zelf aangeven welk twee weken (of 
meer) zij een caravan willen adopteren.

Niet onbelangrijk is dat de stichting onder een 
gunstig fiscaal regiem valt. De stichting 
Toegankelijke Caravans is aangemerkt als een 
instelling van algemeen nut en valt daardoor 
onder artikel 24 van de successiewet. De 
donaties aan de stichting zijn daarom 
aftrekbaar van de belasting. 

Voor reacties en vragen kunnen 
belangstellenden terecht bij de Stichting 
Toegankelijke Caravans, per adres 
Rollandstraat 94, 2013 ST in Haarlem. 
Donaties kunnen gestort worden op rekening 
van de Rabobank Flevoland in Lelystad, 
nummer: 33.81.10.631 onder vermelding van: 
Adoptie Caravan in de periode van 

Donateur worden? 
Belangstellenden kunnen donateur worden van
de Stichting Toegankelijke Caravans Cote 
d'Azur. U steunt daarbij niet alleen het goede 
werk van de stichting, maar ook de Hulpdienst 
Cote d'Azur. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Jozien Dongelmans; 
nieuwe-caravans@planet.nl of 023-5322529. 
Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur. 
Rabobank Flevoland te Lelystad, 
banknummer: 3381.10.631
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