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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.

Rustig campingseizoen
Het campingseizoen 2010 zit erop. De liften staan in de caravans, de keuken van Hans staat achter
slot en grendel en de boot ligt in de garage. Daarmee is eigenlijk het seizoen wel een beetje
besproken. Zo rustig als het begon, zo kalm eindigde het.
Ondanks die relatieve rust zijn er wel een paar dingen die
eruit sprongen. Zo kregen Hans, Karin en Rob te maken met
een spontane barbecue, georganiseerd door gasten. Hans zorgde
voor de barbecue en de gasten namen het vlees en de salade en
het stokbrood mee. Het was niet het enige feestje. Gedurende
het WK-voetbal waren er acht feestjes te vieren. Nou ja, zeven
dan: de laatste wedstrijd van Oranje ging verloren. De slingers,
hoedjes en toeters kwamen bij het opruimen weer te voorschijn.

Parachute
Zoals in de afgelopen Nieuwsbrief gemeld werkte Winny voor
het laatst afgelopen zomer. Zij is met Patrice definitief naar het
Noord-Franse Tours vertrokken. Het was een stijlvol afscheid.
Hangend aan een parachute boven de Golfe de St. Tropez
hebben zij iedereen een “au revoir” toegewuifd. Wij wensen hen
veel goeds toe! Even kwam Karin in de knel te zitten toen een
stagiaire door persoonlijke omstandigheden na een week het
vliegtuig naar huis nam. Hierdoor kwam het team met de handen
in het haar te zitten, want plotseling viel er een belangrijke
kracht voor weken weg. Met veel kunst- en vliegwerk en de inzet
van enkele oud-stagiaires werd dat probleem opgelost.

Stage
Om problemen voor volgende seizoenen zoveel mogelijk te
voorkomen hebben Karin en de school in Alkmaar besloten om
meteen na afloop van het seizoen de stage voor het volgende seizoen te regelen. Op die manier kunnen
potentiële stagiaires lang van tevoren wennen aan het idee, maar kunnen ze ook rekening houden met hun
vakantie. Zo hopen de school en Karin dat er meer mensen interesse zullen tonen in een stage in ZuidFrankrijk. (in de volgende Nieuwsbrief meer over de stages).
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Via, Via

Kroon

Dankzij via-via is de Hulpdienst in contact
gekomen met het bedrijf United Care in
Winschoten, een tilliften fabrikant. Dat ging als
volgt. Anton, de zwager van Hans, heeft afgelopen
zomer drie weken als vrijwilliger meegewerkt. Wim
is een studievriendje van Anton en laat Wim nou
toevallig werkzaam zijn bij een bedrijf waar ze
tilliften maken, zie hier het contact met United
Care. Er is in de zomer een mailuitwisseling geweest
en dat
resulteerde in
een prachtig
aanbod van
United Care
voor de aanschaf
van drie tilliften,
voor een leuke prijs. Een leuke prijs, maar nog altijd
veel geld. Dus dat moest nog even gevonden
worden...
In het najaar hadden Hans en Karin hun
jaarlijkse "pizza happen" met de hoofdsponsor van
de Hulpdienst (sorry, maar ze willen tot onze spijt
nog steeds niet bij naam genoemd worden). Na een
demonstratie van de werking van een tillift waren zij
er helemaal voor om het project 'nieuwe
tilliften' financieel op zich te nemen.
In oktober werden Hans en Karin warm ontvangen
door Judith Tack van United Care en werden niet
alleen de tilliften, maar ook extra accu's en tilmatten
in de bus gezet. Volgend jaar kunnen de klanten dus
beschikken over één Trixie- en twee Wendy-tilliften.

Afgelopen voorjaar werd Piet Kroon op een
bijzondere manier in het zonnetje gezet. Terwijl hij aan
het klussen was in Zuid-Frankrijk, werd hij voor de
computer gezet en dankzij een skype verbinding werd
hem door onze voorzitter Peter van der Lugt, die in
Nederland was, "life" het verzilverde rolstoeltje
aangeboden als dank voor zijn steeds terugkerende
positieve bijdrage aan het wel en wee van de
Hulpdienst.U had z'n verbazing en de ontroering op
zijn gezicht moeten zien!

Douchestoel
De E&F Schutstichting heeft dit jaar wederom zijn
steentje bijgedragen, want de stichting heeft de nieuwe
douchestoelen betaald. De oude waren ernstig aan
vervanging toe en dankzij een fijn voorstel van Huka in
Oldenzaal én van Ruud Heuvelman uit Bathmen
konden we de oude stoelen naar de stortplaats brengen.

Oproep
De Hulpdienst heeft een aantal verpleegkundigen in het bestand,
die kunnen bijspringen op momenten, dat het nodig is. Dat mogen er
meer zijn. De Hulpdienst roept daarom mensen met een achtergrond
in de verpleging op om vrijblijvend te informeren naar het werk bij de
Hulpdienst op de camping in Port Grimaud.
Interesse? Mail dan naar info@hd-cote-d-azur.com of bel met
Jozien in Haarlem (023-5322529).
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10 jaar STCCD'A
Op 27 oktober 2000 werd bij Vos en van Dijk notarissen te Dronten de Stichting Toegankelijke Caravans
Côte d 'Azur opgericht. Dat is dus dit jaar precies 10 jaar geleden. En als je ziet wat er die afgelopen 10 jaar
gebeurd is dankzij UW hulp!!!
Als je in Zuid-Frankrijk komt dan staat er een complete en professionele organisatie: 9 nieuwe caravans,
voorzien van airconditioning, elektrische hefplateaus of een ruime rolbaan, een nieuwe caravan voor Karin en
Hans, een nieuwe motorboot, verbeterde loopplanken op het strand,
veel nieuwe klanten en vrienden, andere busjes voor het
vervoer... er is veel veranderd. Gelukkig is het
allerbelangrijkste hetzelfde gebleven. Karin en Hans,
allebei in goede gezondheid, Japie de veiligheidshond,
Jozien de steun en toeverlaat in Nederland, de
warme ontvangst, de zorg voor de gasten, de ZuidFranse zon en de soms onvoorspelbare
Méditerranée.
Ook de hulp van heel veel mensen zoals
Stefanie, Rob, Winny, Ingrid, Suzanne, Wilma
die met meer of mindere regelmaat deel uit
maken van het team en elke zomer weer nieuwe
en meestal enthousiaste stagiaires. En natuurlijk
ook de jaarlijks terugkerende hulptroepen die van
onschatbare waarde zijn geworden.
Dit alles stemt ons bestuur tot grote dankbaarheid.
Het is immers dankzij uw regelmatige en soms jarenlange
steun dat onze stichting heeft kunnen bijdragen aan de
prachtige ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaren. En zo is onze
stichting ook de stichting van ons allemaal geworden. Inmiddels kent u ons. Natuurlijk hebben we als bestuur
mét Karin en Hans deze 10 jaar gevierd. Uitbundig? Nee, want met Uw geld gaan we zuinig om. Op de
laatste vergadering van 1 november werden we verrast met een grote slagroomtaart van een bekende bakkerij
uit Dronten.
En na de vergadering hebben we een glaasje wijn gedronken uit de kelder van de voorzitter. De plannen
voor volgend jaar zijn alweer in de maak: en dat betekent dat we enthousiast verder gaan met de komende 10
jaar. Omdat dit werk té mooi is om er niet aan mee te helpen. Dat vindt U toch ook?
- Peter van der Lugt, voorzitter.

Opbrengsten actie
Negende Caravan

De oproep in de Nieuwsbrief
van afgelopen juni heeft zijn
vruchten afgeworpen, want deze
heeft een aantal mensen doen
besluiten om ons weer te helpen.
De actie leverde 1850,00 euro op
en hierdoor zijn we dus weer een
stuk verder gekomen richting het
benodigde bedrag van 4945,00
euro. Wederom... onze hartelijke
dank.
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NSGK

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, kortweg de NSGK bestaat dit jaar 60 jaar. De
NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij maken het mogelijk dat kinderen en
jongeren met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken. En gewoon op
vakantie kunnen gaan! Een fonds dat zich inzet voor het welzijn van kinderen. Dat hebben wij zelf ook mogen
ondervinden. De NSGK heeft ons geholpen met de aanschaf van één van 8 caravans die in 2003 zijn
geplaatst en vorig jaar hebben zij ons € 4000,- geschonken waardoor wij in staat waren de houten veranda
met oprijbaan voor caravan 9 te plaatsen. Prachtige cadeaus die al velen een goede vakantie hebben bezorgd.
NSGK; Gefeliciteerd, dank én veel succes met jullie mooie werk!
Wilt u meer weten over de NSGK? Kijk dan op de website www.nsgk.nl

Le Chevalier

‘Hè, getverdemme!’ was tien jaar geleden nog een
veel gehoorde kreet. Met name bij de opbouw- en
opruimploeg viel nog wel eens een gesmoorde vloek
of een zachte verwensing. Meestal volgde de kreet op
weer een scheuring van het doek op het moment dat
de voortenten met veel gepruts in de rail aan de
caravans werden geschoven. Ach ja, de
Munsterlanden. Van een afstand ging het nog, van
dichtbij: aftands. Een hobbelige ondergrond, kleine
straaltjes tijdens de regen, het had zijn charme, maar
of de campinggasten er nu echt blij mee waren? Het
had op den duur meer van een survival dan van
kamperen.
Ook vanuit de camping werd met regelmatig
enigszins meewarig naar de caravans en voortenten
gekeken. Daar moest verandering in komen, zo werd
tien jaar geleden besloten. De stichting Toegankelijke
Caravans Côte d 'Azur, het valt nog steeds niet mee
om die naam te onthouden, zette de schouders onder
een veelbelovend project. Met vereende krachten
kwam er geld los, veel geld. Vanuit alle kanten kwam
er hulp en vijf jaar later reden de eerste gloednieuwe
volledig aangepaste caravans de camping op. Wat
heet: het leken meer op mobiele zomerhuisjes. Geen
gepruts meer met voortenten, maar een mooi degelijk
onderkomen voor de campinggasten. De meewarige
gezichten veranderden in bewonderende blikken. In
één klap was de Hulpdienst van het lelijke eendje
uitgegroeid tot een prachtige Zuid-Franse zwaan.
De acht en inmiddels sinds anderhalf jaar negen
caravans kregen navolging over de hele camping.
Helaas hebben de andere mobile homes niet die
klasse als de negen van de stichting TCCd’A, zodat je
nog regelmatig in het Frans een klein jaloers ‘Hè,
getverdemme’ hoort. Een resultaat om trots op te
zijn!

De Stichting
Toegankelijke
Caravans Côte
d’Azur wenst u een
voorspoedig 2011
Donateur worden van Stichting TCCd’A?
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;
info@toegankelijkecaravans.nl of
023-5322529. Stichting Toegankelijke Caravans
Côte d’Azur. Rabobank Flevoland te Lelystad,
banknummer: 33.81.10.631
St. TCCd’A is door de belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), waardoor uw gift aftrekbaar is.
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