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.
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Bedankt!
Om maar meteen met de deur in huis te vallen:
de Stichting Toegankelijke Caravans Côte
d’Azur wil alle gulle gevers van harte
bedanken. Zo hebben bijvoorbeeld Arjan de
Boer en Monique Wagenaar een voortent
geschonken voor de Kip-caravan voor de
medewerkers. Hierdoor is hun verblijf op de
camping een stuk aangenamer.

,,Je leert in dit soort momenten je vrienden
kennen”, zegt Karin over die periode. ,,We
moesten heel creatief zijn om Hans te kunnen
vervangen.” Dat lukte. Martin Claassens
(jawel, die van de promotie dvd), een zeer
handige man op het technische vlak hielp de
hulpdienst enkele weken uit de brand.
Aanvankelijk wilde Ed Wortman (de
“hofleverancier” van de busjes in ZuidFrankrijk) zelf komen om het rijden mee op te
vangen, maar hij had het te druk. Hij heeft net
zolang gezocht tot hij iemand had gevonden
die Hans en Karin kon bijstaan en dat was
Klaas Kruisdijk. Hij reed de bus met de twee
nieuwe tilliften naar Zuid-Frankrijk en bleef
meteen om gasten rond te rijden.
Ook Karin ontkwam er niet aan om enkele
taken van Hans over te nemen Dit kon alleen
dankzij de flexibele inzet van de welbekende
Stefanie de Vries, de twee ter plaatse
wonende Nederlandse verpleegkundigen
Winny Warbout en Niesje Chabier, die dit
seizoen op verschillende momenten hebben
meegewerkt, en natuurlijk de stagiaire
Suzanne van der Molen.

Een andere gulle gever uit Deventer heeft
vijfduizend euro geschonken.
Behalve deze mensen zult u merken dat de
hele nieuwsbrief “bol” staat van de mensen die
onbaatzuchtig hun steun betuigen aan
St.TCCd’A en de Hulpdienst. Een steun die we
heel goed kunnen gebruiken. Dus nogmaals:
dank daar voor.

Het seizoen
De Hulpdienst met Karin en Hans aan het roer
heeft een mooi jaar gedraaid met een lastig
intermezzo eind augustus. Er was even paniek
toen Hans in het ziekenhuis opgenomen moest
worden. De galblaas speelde hem parten,
maar dat is verleden tijd. In het Franse
ziekenhuis van St. Tropez is het orgaan
verwijderd.

Met de hulp van al deze mensen bleef de
Hulpdienst prima draaien en kon Hans na een
tweetal weken de draad weer goed oppakken.

In de boot

Tilliften

Murphy liet zich gedurende het ziekbed van
Hans nogmaals zien. Dit keer lagen de
problemen buiten de camping in de haven van
Port Grimaud. Het nieuwe bestuur van
bewoners van dit stadje besloot dat het uit was
met de pret. De boot Bon Coeur moest met
onmiddellijke ingang de haven uit en
bovendien moest er een bedrag van duizend
euro aan liggeld betaald worden.
“Smeekbeden” door Karin, telefonische
contacten vanuit Nederland door voorzitter
Peter van der Lugt (van st.TCCd’A), contacten
door de directie van de camping: het mocht
allemaal niet baten. Toen de boot eruit was en
de rekening deels betaald, wierp een laatste
poging van Karin zijn vruchten af: de
campingdirectie werd des duivels en dankzij
hun invloed…mocht de boot weer terug in de
haven voor de resterende weken, werd 2/3 van
de rekening kwijtgescholden en kon er weer
gevaren worden!

Zoals al eerder vermeld bracht Klaas de tilliften
mee. Ook weer een verhaal: Hans Lalkens wist
van de speurtocht en organiseerde een contact
met Paul van Scheppingen van Tilcentrum
Nunspeet, met als resultaat een schenking van
twee tilliften met bijbehorende tilmatten.
Inmiddels hebben deze tilliften hun werk al
gedaan en de Hulpdienst is helemaal tevreden!

De nieuwe bus
Die inmiddels is aangekomen! Het geld dat
Karin had gekregen tijdens haar feestje zou
naar de tilliften gaan, maar aangezien deze
gesponsord zijn, is het geld nu gebruikt om
een deel van de nieuwe rolstoelbus te betalen.
Corrin en Kees Kors én de familie Nijhof
hebben een duit in het zakje gedaan voor vier
nieuwe banden van de bus. Maar daarmee zijn
we er nog niet, want Douwe de Beer
Autocentrum in Dronten gaat het onderhoud
van de rolstoelbussen sponsoren!

De zeestoelen
Dan weer door naar het andere goede nieuws.
Men neme een geheel nieuw handgemaakt
frame, twee nieuwe zittingen, aangepaste
voorassen en een speciale achterwielen. Het
resultaat: twee zeestoelen.
De familie Boterman, de caravanbouwer uit
Winterswijk, heeft het frame betaald.
De creatieve Cocky Meester en haar
medewerksters van ‘de Hobbykamer’ maakten
kerstkaarten en met de opbrengst daarvan kon
de aankleding van de zeestoelen worden
betaald.

Stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur
wil de Hulpdienst blijven steunen, die altijd nog
wensen over heeft. Wensen die vaak alleen
vervuld kunnen worden met steun van
bedrijven en particulieren. We hopen daarom
op u steun te kunnen rekenen.

Donateur worden?
Belangstellenden kunnen donateur worden van
de Stichting Toegankelijke Caravans Côte
d'Azur. U steunt daarbij niet alleen het goede
werk van de stichting, maar ook de Hulpdienst
Côte 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

