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. 15, december 2005

Derde nieuwsbrief
Een derde nieuwsbrief? Klopt dat wel, we
hebben er net nog een gehad. Dat klopt! Zoals
u heeft gemerkt is de opmaak veranderd. Wij,
Eric en Olaf en Repro Sloterdijk, hebben de
nieuwsbrief dit jaar voor het eerst gemaakt. U
was gewend om drie nieuwsbrieven per jaar in
de bus te krijgen. Tot nu toe hebben we er
twee gemaakt. U had dus nog een tegoed.

In het voorjaar schreven we al over hen.
Behalve Karin en Hans, Stephanie en stagiaire
Mandy kwamen Piet en Johanna (J'anna voor
de Brabanders onder ons) Kroon de caravans
schoonmaken. Verder hielpen ze met onder
meer het 'zuiver' maken en opbergen van de
liften en het afspuiten en soppen van tafels en
stoelen. De camping ligt er verlaten maar
schoon bij voor het nieuwe seizoen.

Karin de lucht in
Karin van Iersel woont en werkt al heel veel
jaren in Zuid-Frankrijk. Afgelopen zomer kreeg
ze onverwacht de kans om de haar werkplek
van boven af te zien. Een gast, Reinier van
Heteren wilde zijn ouders verrassen met een
rondvlucht in een helicopter. Er waren nog
enkele plaatsen over. Karin wis niet dat die
plaatsen voor haar en Stefanie bestemd
waren.

Overigens: heeft u op- of aanmerkingen mail
ons dan op evdvegt@planet.nl. Verder wenst
de Stichting Toegankelijke Caravans Cote
d'Azur sponsoren, donateurs en andere
mensen die onze stichting een warm hart
toedragen een prettig kerst en een zeer
voorspoedig en gezond 2006 toe.

Hulpdienst
De Hulpdienst Cote d'Azur kan zo
langzamerhand terugvallen op een eigen
hulpdienst; de vrijwilligers die elk voor- en
najaar de helpende hand bieden.
,,De vlucht was geweldig. We zijn helemaal
richting La Lavandou gevlogen en langs de
kust richting St. Tropez en Port Grimaud.

Elektrisch en duwen
Op camping Prairies de la Mer rijden in het
volgende seizoen een nieuwe scooter en
electrische rolstoel rond, geschonken door
Beenhakker Revacore Capelle aan de IJssel.
Behalve de twee voertuigen heeft de eigenares
een duwrolstoel aangeboden.
Over de aangepaste promotiefilm las u in de
vorige nieuwsbriefl.

Maker van de dvd, die deze maand uitkomt is
Sweet Audio in Baarn.
Hopenlijk komt er volgend seizoen een nieuwe
zeerolstoel ter vervanging van de oude. De
moeder van de directeur van Nijbo uit
Winterswijk, bouwer van de acht aangepaste
caravans, kwam dat ter ore. Ze vierde haar
zestigste verjaardag en vroeg niet om
cadeaus, maar om geld. Het ingezamelde geld
heeft zij aangevuld tot elfhonderd euro.

van de vliegtuig-stoel in de rolstoel gehesen.
,,Daarna moest ik het vliegtuig uit, maar er was
geen lift. Alles moest handmatig gebeuren. Het
lag niet aan de mensen, want die hebben me
goed geholpen." Ervaringsdeskundige Cindy
weet er alles van: ,,Maar op de terugweg gaat
het beter. Op Schiphol is de service prima, is
mijn ervaring." Rob is naar Zuid-Frankrijk
gegaan, omdat hij goede verhalen had
gehoord van medebewoners van Het Dorp. ,,Ik
had de dvd van de camping gezien en besloot
te boeken. Het is erg comfortabel moet ik
zeggen", vertelt Rob. Uiteraard was een
voorwaarde dat hij zijn elektrische rolstoel kon
meenemen.
Cindy vult hem aan: ,,Het is je zelfstandigheid.
Je loopt het risico dat er tijdens de reis iets
stuk gaat, maar daar staat tegenover dat je
zonder elektrische stoel helemaal niets hebt."

Een andere gifte van vierhonderd euro kwam
een vriendin van een klant die regelmatig
komt. In het kader van haar vijftigste
verjaardag heeft zij geld gevraagd en dat ter
beschikking gesteld aan de hulpdienst.

Adoptieplan
In de vorige nieuwsbrief stond al het nodige te
lezen over het adoptieplan van St. TCCd'A.
Dat plan stelt mensen in de gelegenheid een
caravan te adopteren. Dat plan is in het leven
geroepen om een aangepaste vakantie op die
plek in Zuid-Frankrijk aan zee betaalbaar te
houden. Wilt u als bedrijf, particulier of club
een caravan adopteren dan kan dat.
Bel of mail dan met Jozien Dongelmans:
nieuwe-caravans@planet.nl of 023-5322529
van de st.Toegankelijke Caravans Cote d'Azur.

Dubbelgesprek
Rob Veldhuizen en Cindy Alsemgeest zitten
naast elkaar op het strand en kijken uit over de
baai van St. Tropez. Voor Rob is het uitzicht
nieuw, Cindy komt al voor de 25e keer in
vijftien jaar naar de camping in Port Grimaud.
Rob en Cindy zijn in 2005 de laatste gasten
van de Hulpdienst Côte d'Azur. Net als Cindy
is Rob met het vliegtuig gekomen. Het was zijn
eerste vlucht nadat hij twee jaar geleden
afhankelijk werd van een rolstoel. ,,Ik vond op
het vliegveld in Nice de assistentie niet
geweldig", zegt hij. Toen hij aankwam werd hij

Wat betreft de bereikbaarheid met de rolstoel
heeft Rob geen klagen. ,,Het strand en de
supermarkt zijn goed te bereiken, maar ook in
St. Tropez is prima te rijden. Je moet alleen
opletten bij de stijle afritjes van de stoepjes."
Port Grimaud is ook goed te bereiken voor een
rolstoeler, maar de straten zijn wat lastiger.
,,Die lopen in een v-vorm naar het midden
toe", zegt Rob. ,,Maar je weet als je in een
rolstoel zit dat je tegen problemen kunt
aanlopen. De wereld past zich niet aan jou
aan, maar andersom."

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

