
 
 
 
Alweer de derde Nieuwsbrief met de huidige stand van zaken over de 
vervanging van de 8 rolstoeltoegankelijke caravans van de Hulpdienst Côte d’Azur.  
Het lijkt er misschien op dat het allemaal traag verloopt, dat vinden wij in ons enthousiasme 
ook. Maar achter de schermen gebeurt er een hoop en wordt er hard gewerkt aan ons doel. 
Hier volgt een samenvatting van de afgelopen maanden: 

 De Nog Naamloze stichting heeft een naam: stichting Toegankelijke Caravans 
Côte d’Azur. Op onze vraag om over de naam mee te denken hebben wij 
leuke reacties gehad, maar daar gaan Karin van Iersel en Hans Kors mee aan 
de slag zodra de nieuwe caravans er zijn en de Hulpdienst omgedoopt gaat 
worden. Tot die tijd blijven zij de Hulpdienst Côte d’Azur en richt de stichting 
Toegankelijke Caravans Côte d’Azur (st.TCCd’A), bestaande uit Eric, Koene 
en Jozien, zich op de werving van de gelden voor de aanschaf van de nieuwe 
caravans. De stichting is ingeschreven bij de K.v.K.  te Lelystad onder nr. 
39074354. 

 Momenteel wordt er hard gewerkt om de stichting bij de belastingdienst in 
aanmerking te laten komen als goed doel, zodat de giften aftrekbaar zijn 
(artikel 24 van de sucessiewet). Er is hiervoor gekozen i.p.v. aanmelding bij 
het C.B.F. omdat dit sneller zou gaan. Maar het duurt langer dan gewenst 
waardoor het beloofde Plan van Aanpak, de brochure met de schriftelijke 
onderbouwing nog niet op grote schaal verstuurd is. 
Maar de brochure is klaar en ligt bij de drukker te wachten op het startsein. En 
dan gaan we in de versnelling!  
Met het maken van de brochure worden wij ook gesponsord en wel door 
grafisch ontwerper Fosse Fortuin (www.fos.myweb.nl), die zich over de 
fotobijlage ontfermd  heeft en drukkerij F. Bakker uit Badhoevedorp geeft 
korting. 

 
Ondertussen staan wij (en u) natuurlijk niet stil. 
   

 Er is een nieuw banknummer: Rabobank  Flevoland 3381.10.631 
 De plaatselijke pers (krant en radio) begint aandacht aan ons te besteden. Zo 

is er een artikel in de krant ‘Oost-Gelderland’ en in de ‘Turbantia’ verschenen 
en heeft regioradiozender ‘Frequent’ ons geïnterviewd. 

 Er worden regelmatig giften ontvangen van klanten en hun netwerk. Het 
bedrijfsleven en middenstand in Oss wordt stelselmatig bestookt om geld naar 
ons over te maken en onder andere de apotheek, snackbar en wijnhandel 
hebben dat gedaan.  

 
Wij zijn er natuurlijk nog lang niet, wij hebben nog geen halve caravan bij elkaar. Maar het 
resultaat tot nu toe, zonder dat de echte werving is begonnen geeft reden tot optimisme: 

Dus wederom bedankt allemaal voor uw inzet! 
Wij houden u, zonder tegenbericht uwerzijds, op de hoogte via deze nieuwsbrieven. 
Wilt u meer van ons weten, of nog ideeën kwijt, dan kunt u ons bereiken op 023 – 5322529 
(telefoon van de Hulpdienst) of via de e-mail nieuwe-caravans@planet.nl. Wij horen graag 
van u. 
 
Vriendelijke groeten, 
Eric Spee  
Koene Tietema 
Jozien Dongelmans 



 
 

 


