
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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Volle bak  
  
De Hulpdienst Côte d’Azur is praktisch de 
hele zomer en nazomer volgeboekt! 
Net als andere jaren hebben Hans en 
Karin met een groep vrijwilligers dit 
voorjaar de voorbereidingen getroffen voor 
het nieuwe seizoen. Een nieuweling in dit 
gezelschap was Leo van Schie, die langs 
kwam om alle geizers een beurt te geven.  
In plaats van dat ze daarna de gasten 
opvingen, vertrokken ze weer naar 
Nederland voor de Support. Alleen Winnie 
Lesueur en haar trouwe viervoeter Kofi 
bleven achter om op de ‘toko’ te passen  
Inmiddels is het seizoen in volle gang.  
 

 
 
Hans showt als een trotse Willem Bever 
zijn nieuwe, glimmende gereedschap.  
De Stichting Toegankelijke Caravans Côte 
d’Azur (STCCd’A) heeft een deel betaald. 
Het andere deel komt van giften die de 
Hulpdienst de afgelopen jaren ter plekke 
heeft gehad. Met het geld dat overbleef 
zijn nieuwe autoradio’s voor in de bussen 
aangeschaft. De radio’s hebben een 
aansluiting voor de MP3-speler. Hierdoor 
kan Hans de passagiers onafgebroken 
‘lastig vallen’ met Enya en Franse 
chansons, zonder dat hij daarvoor cd’s 
hoeft te wisselen 
 
 

 

COLUMN 
Door Le Chevalier 

 
Het valt nog niet mee om een piepklein 
bootje tussen de jachten van Port Grimaud 
aangemeerd te krijgen. Dat heeft niets te 
maken met de vaarcapaciteiten van Hans, 
maar alles met de halsstarrige houding 
van de bestuurders van Port Grimaud. 
Hoe zit dat precies? 
Niet iedereen in Port Grimaud heeft het 
makkelijk. Laat u niet foppen door de 
vriendelijke huisjes aan de wirwar van 
waterweggetjes met witte jachten loom 
klotsend in de zomerzon. Achter sommige 
pastelkleurige muren heerst bitterheid en 
hardvochtigheid. De eigenaren van deze 
optrekjes hebben alles en dus vervelen ze 
zich. Ze kunnen zich over niets meer druk 
maken en zorgen daarom dat ze gekozen 
worden in het bestuur van het stadje, 
zodat ze iets om handen hebben. Ineens 
ben je weer iemand en moet je op zoek 
naar zaken die bestuurd moeten worden. 
Een overijverig bestuurder laat zijn oog 
vallen op de Bon Coeur. De knalrode 
Zodiac valt tussen de witte jachten op als 
een tomaat in de sneeuw. Maar van wie is 
dat bootje dat zo enorm detoneert met de 
zo fijne omgeving die Port Grimaud is?  
Een korte zoektocht leert de bestuurder 
dat het vaartuig van de Hulpdienst is, een 
kille, berekenende, commerciële 
campingexploitant die al jaren gratis de 
haven als aanlegplaats gebruikt. Een 
omissie van het vorige bestuur, die 
rechtgezet moet worden.  
Een jaar lang proberen Hulpdienst en 
STTCd’A  duidelijk te maken dat ze niet 
commercieel werken, maar helaas. Nu 
heeft Port Grimaud-vrijstaat ook een eigen 
directeur, aangesteld door het bestuur. Hij 
is op de hand van de Hulpdienst, maar 
dringt niet door tot het stadsbestuur. Als 
de camping middels een brief duidelijk kan 
maken wat de status van de Hulpdienst is 



alles zo gepiept. Dus niet. Telefoontjes, 
smeekbeden en brieven aan zowel het 
bestuur als de directie van Port Grimaud 
als aan de camping-directie levert veel 
frustratie op, maar geen resultaat.  
Afwachten maar weer.  
Hans heeft de boot nu stiekem aan de 
kade gelegd tussen de jachten. Het ergste 
scenario is dat de boot een vaarklem krijgt 
en de Hulpdienst een boete. Want het 
bestuur lijkt alleen in beweging te krijgen 
te zijn als ze streng kunnen optreden. Tot 
die tijd of tot een oplossing stapt Hans 
alsof er niets aan de hand is in de haven 
van Port Grimaud op. Wordt vervolg!  

 
Support Beurs 
 

 
  
Na de opbouwfase vertrokken Hans en 
Karin naar Utrecht waar van 16 tot en met 
19 april in de Jaarbeurs de Support Beurs 
werd gehouden. Support Beurs is een 
beurs voor mensen met een functie-
beperking. Aan de Vakantieboulevard bij 
stand E028 was de Hulpdienst te vinden.  
Zowel voor de opbouw als in de stand 
waren er extra handen nodig naast de 
vaste ‘clan’ (Jozien, Hans en Karin). Weer 
een dankjewel aan Piet Kroon, Martin 
Claassens en Riet en Albert Schut. De 
andere twee bestuursleden van STCCd’A, 
Peter van der Lugt en Koene Tietema, 
stonden ook veel mensen te woord.  
Het liep storm bij de kraam. Behalve oude 
bekenden ontmoetten de standhouders 
heel veel nieuwe mensen. Het leverde 
zelfs een paar boekingen op. Meer was 
niet mogelijk, omdat het vakantieseizoen 
al behoorlijk volgeboekt is. Wie weet, 
hebben deze bezoekers volgend jaar meer 
geluk.   
Op de beurs was ook een ontmoeting met  
 

mensen van het Tilcentrum. 

         Zij gaven tilmatten voor de 
tilliften, die zij twee jaar geleden aan de 
Hulpdienst schonken. 
                                
De Hulpdienst kon op de beurs staan met 
financiële steun van de Edwin&Frank 
Schutstichting. Het standmateriaal kwam 
van Nijbo de Winterswijkse bouwers van 
de caravans. 

 
Bijzonder 
 
“ Vanaf het moment waarop de Hulpdienst 
is gaan werken om geld voor nieuwe 
caravans te krijgen, hebben we veel 
nieuwe mensen leren kennen. Mensen die 
de Hulpdienst ontdekten, overtuigd 
raakten van het nut ervan en onze 
activiteiten (met name ook financieel) 
gingen ondersteunen. Wij als Hulpdienst 
waren en zijn erg onder de indruk van de 
vaak onvoorwaardelijke steun. 
Karina Vroom was één van deze mensen.  
Regelmatig kwam zij in de zomer met haar 
man Benno op bezoek en genoot van alle 
mensen die hier op vakantie waren. 
Menigeen waardeerde haar, warme 
aanwezigheid en hulp.  
Karina heeft deze wereld verlaten, maar 
voor ze ging heeft ze de Hulpdienst een 
hart onder de riem willen steken door een 
zeer forse donatie. 
Wij willen het geld graag besteden op een 
manier waarvan we denken dat deze in 
haar lijn ligt en dus gaan we het gebruiken 
voor het verbeteren en verfraaien van de 
caravans. “ 

 
Donateur worden? 
Wilt u donateur van de Stichting 
Toegankelijke Caravans Côte 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 


