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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.

Busje komt later
De bussen van de Hulpdienst zijn aan vervanging toe. Da’s geen nieuws, horen we u denken en dat klopt. In
mei hebben we het er al eens over gehad. Met bijna 600.000 kilometer op de teller is het risico op onkosten
behoorlijk toegenomen, heeft Hans verteld. En of de duvel er mee speelde, afgelopen najaar is zijn vrees
bewaarheid.
Hans en Karin waren op najaarstournee in Nederland, onder anderen voor een jaarlijkse APK-keuring,
toen de bus er op de snelweg mee ophield. Gelukkig gebeurde het niet in de middle of nowhere en zat de bus
dus niet vol gasten. Geen nood aan de man dus. Inmiddels is het euvel verholen en staat de bus weer in
Frankrijk, maar het wachten is op het volgende gevalletje van pech.

Van start
De vraag is nu: “Toegankelijke
Caravans, hoe gaat het met de werving
van de gelden voor de aanschaf van
nieuwe bussen?”
Het antwoord is er ook al. De actie
‘op weg naar een nieuwe bus’ is van
start gegaan. Door omstandigheden,
later dan gepland, maar de aanvragen
naar fondsen en bedrijven hebben we nu
verstuurd. Naar aanleiding van het
artikeltje in mei hebben enkele mensen
gereageerd, waarvoor onze grote dank.
Omdat de actie nu pas goed op gang
moet komen, zijn er verder nog geen
concrete resultaten te melden.

Suggesties
Natuurlijk willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u te vragen of u in uw omgeving wilt nagaan
of er nog organisaties of bedrijven zijn die wij mogen benaderen. Elke suggestie is van harte welkom, want wij
realiseren goed dat doneren in deze tijd van bezuinigingen niet voor iedereen mogelijk is. Maar die bussen
móeten er komen. Wij gunnen onze gasten van de Hulpdienst een comfortabel transfer van het vliegveld naar
de camping en excursie.
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‘Uit niets, iets maken’
Veel werk van de Hulpdienst gebeurt achter de schermen. Dat is maar goed ook, want de vakantieganger
mag zo min mogelijk merken van de organisatorische kant van de Hulpdienst. Toch is het wel eens aardig om
een kijkje te nemen in die voor velen verborgen wereld. En wie dat doet komt zeker Martin Claassens tegen,
sinds jaar en dag het ‘elektronische’ manusje van alles uit Baarn.
“Een jaar of tien geleden ben ik voor het eerst met de camping in aanraking gekomen’’, vertelt hij. ,,Er
moest een promofilmpje gemaakt worden om geld te werven voor nieuwe caravans. Aangezien ik behalve
techneut ook cameraman ben, heb ik op verzoek dat filmpje gemaakt. Hans leidde de kijker rond en liet zien
welke caravans lekten en welke een slechte bodem hadden. De promo werkte en leverde acht caravans op.’’

Motto
Het motto van de HTS’er
Martin is ‘uit niets, iets maken’.
Wat dat betreft is hij in ZuidFrankrijk goed op zijn plaats. Hij
houdt zelf een kleine
bloemlezing. “Het meest
concrete voorbeeld is de schade
als gevolg van de overstroming,
twee jaar geleden. Vijf airco’s
stuk en de wasmachine die een
vreemd geluid maakte alsof ie
met de laatste loodjes bezig was.
Dan kun je een nieuwe
wasmachine kopen van 600 euro,
maar je kunt ook kijken wat er
aan de hand is. Bleek een lager
kapot te zijn. Die kost 20 euro.
Ik heb anderhalve dag lopen
vloeken en schelden op dat
rotding, maar het resultaat mag
er zijn. De lager heb ik vervangen en hij doet het weer’’, verhaalt Martin. Ook de airco’s kregen van Martin
nieuwe lagers. ,,Als het dan lukt dan geeft me dat een goed gevoel, dat maakt me blij.’’

Gesloopt
Martin komt elk voorjaar een kijkje nemen. ,,Van tevoren nemen we de zaken door en dan kom ik een
week stoeien met de elektronica. Zo werkten de draadloze afstandbediening van de tilliften niet goed. Dan
bedenk ik een systeem waardoor het wel functioneert. Voor de liften ben ik een keer in het seizoen naar ZuidFrankrijk afgereisd. Als je alle caravans vol hebt moeten de liften het wel doen. Of de buggy. Dat is ook zo’n
project. Hans heeft zaken uit een oude buggy op het terrein gesloopt en daarmee hebben we de buggy van de
Hulpdienst gerepareerd’’, vertelt Martin. ,,De hoog-laag bedden doen het soms niet. Dan ga ik eerst eens na
wat er precies aan de hand is. Dat is het leukste wat er is. Het is kapot en hoe kan ik zonder dat je een nieuw
bed hoeft te kopen de zaak weer aan de praat krijgt. Moet er een nieuw motortje in of kun je van twee bedden
één maken.’’

Aggregaat

Het laatste project was de aanleg van WIFI op de camping. ,,De gasten zijn vaak aangewezen op hun
computer. De verbindingen hoeven niet supersnel te zijn. Als mensen hun email maar kunnen ophalen. Dat is
belangrijk. Komend voorjaar? Dat weet ik nog niet’’, maar na een korte stilte, ,,een nieuwe aggregaat. Heel
belangrijk en de oude is vorige winter gestolen. Zet er maar bij dat we daar nog geld voor nodig hebben. Kan
de Hulpdienst wel gebruiken.’’
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Seizoen 2011
Cindy vierde dit jaar haar twintigste vakantie
bij de Hulpdienst. In 1991 kwam ze als jonge
deerne van 19 jaar voor het eerst, vol met de
daarbij horende jeugdigheid, zin om alles – en
nog veel meer - te beleven en te ervaren.
Inmiddels is ze haar wilde haren wat kwijt
geraakt, maar zit ze nog steeds vol met de
enorme lust om alles mee te maken!

Jetski

Groot was de belangstelling op de grootse
Jetski dag in juni. De “Base Nautique” op de
camping hield samen met een Franse stichting
“Les Minots du Golfe” hun jaarlijkse waterpret
dag voor de regionale Franse jongeren met een
beperking en dit keer werden ook de klanten van
de Hulpdienst uitgenodigd. Het resulteerde in
een aantal jetski sessies, met de medewerkers van
de Hulpdienst als “steunpilaar”. En dit alles
onder het toeziende oog van Emmanuel Petit, de
oud-voetballer van onder meer Monaco, Arsenal,
Chelsea en Barcelona én beschermheer van “Les Minots du Golfe”.

Blessures

Het was ook het seizoen van de blessures. In augustus viel verpleegkundige Juliette van een paard en brak
daarbij haar pols. Dat was het einde van haar seizoen. Vervolgens struikelt Anneke op de eerste avond over
het stoepje bij het toilet. Zij bracht de rest van haar vakantie door met stokken en een scootmobiel! En dan de
heren Brouwer – vader en zoon – die samen op de jetski gingen. Zij
werden aangevaren door een andere jetski-piloot met als gevolg elk
een gebroken been. Het waren geen fijne dagen voor het hele gezin!
De Hulpdienst kreeg dit seizoen een nieuw, prachtig, zeg maar
gerust koninklijk welkomstbord. Brein achter dit creatieve stukje werk
is ‘the Kroon Compagny from Eindhoven’. De caravans werden
verrast met bekers, welke voorzien waren van het logo van de
Hulpdienst; een tijdrovende klus om elk kopje van een zonzeeberg te
voorzien, maar ze staan er wel! Ook hier drukte de ‘the Kroon
Compagny’ zijn stempel op.

Cabrio

En natuurlijk mag de Cabrio niet in het seizoensoverzicht
ontbreken. De nieuwe aanwinst is een gift van Peter van der Lugt.
Samen met zijn Anne had hij bedacht dat dit wel een heel bijzondere
aanvulling zou kunnen zijn op het excursiepakket van de Hulpdienst.
En dàt hadden zij helemaal goed ingeschat, want de Cabrio werd een
groot succes. Vooral met Rob als chauffeur heeft een aantal
vakantiegangers kunnen genieten van het open kapje, een tocht met de
wind in de haren langs en door de heuvels achter St. Tropez. En uiteraard slingerend door de kleine straatjes
van St. Tropez: even het gevoel van ’kunnen wij ook’! Met als ultieme genot… de Cabrio midden op de
boulevard parkeren en bediend worden van de aller-lekkerste ijsjes!
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Stagiaires

Natuurlijk mogen tijdens het jaaroverzicht de twee stagiaires niet ontbreken. Daphne kwam als eerste, die
gelijk in het diepe werd geworpen toen ze een Franse monsieur ging helpen bij de verzorging. Ze deed het
geweldig en dankzij hem is haar woordenschat gegroeid van 5 naar 25 woorden. Merci (bedankt)! Kelly kwam
vervolgens stage lopen. Net als Daphne leerde en ontdekte zij veel tijdens de stage en ging verrijkt met een
super ervaring terug naar Nederland. Als oud-stagiaire versterkte Juliette het team gedurende een paar
maanden. Haar diplomering op een klein strandje was wel héél bijzonder, zowel voor de Hulpdienst als voor
het Horizon College een ’nog nooit vertoond in dit theater’-evenement.

Door het vervroegde vertrek van Juliette, ontstond er een ’personeelsgat’. Dit roosterprobleem werd door
de nimmer verzakende steun van Suzanne en Stefanie opgevangen. En eveneens door ’onze Edmee’: jaren
geleden maakte ze deel uit van team van IHD en liep in dat kader een stage in 1995 . Ook haar leven ging
langs vele wegen en bracht haar naar Zuid-Spanje alwaar ze tegenwoordig zorg verleent. Ze kon zich een paar
weken vrijmaken en heeft op een heerlijke manier haar kunst en kunde kunnen tonen. Tenslotte was Ingrid
ook weer van de partij in september die zoals in de voorafgaande twee jaar als een dynamische wervelwind,
vol positivisme en enthousiasme haar bijdrage leverde aan het wel en wee van de Hulpdienst.

Wat is ANBI?

Stichting Toegankelijke Caravans Côte d'Azur
beschikt over een ANBI erkenning (Algemeen Nut
Beogende Instelling) waardoor uw giften aftrekbaar
zijn van de belastingen.
Dit kunt u verifiëren op de site van ANBI
(www.anbi.nl). Er is een fout gemaakt bij de
inschrijving waardoor de in te vullen naam afwijkt
van de officiële naam, maar als u
STICHTING TOEGANKELIJKE CARAVAN
COTE D''AZUR invult dan komt de vermelding
probleemloos tevoorschijn.

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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