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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.

Terug van even weg geweest
Om maar meteen met het goede nieuws te beginnen: de stichting Toegankelijke Caravans Côte d’Azur
(StTCCdA) bestaat nog. Door allerlei persoonlijke zaken, waarmee we u niet willen vermoeien, is het
jaar 2012 een nieuwsbriefvrij jaar geweest. Dat is niet goed en dat gaan we met deze extra dikke
nieuwsbrief meteen recht zetten. En blijf lezen want er is veel te vertellen over bussen, boot, stille
krachten en cadeaus.

Van de Hulpdienst, over de Hulpdienst
De Hulpdienst heeft wederom een prachtig 2012 gehad met een
goede bezetting, veel zon en blije gezichten. Natuurlijk hebben we
de vaste klantenkring begroet, maar ook ontdekten veel
nieuwelingen het vakantievieren aan de Côte. Mensen vinden ons op
internet of via-via, proberen het uit. Dat leverde veel enthousiaste
en positieve reacties op. Niet alleen waren er onder de gasten veel
nieuwe gezichten. Ook nieuwe medewerkers dienden zich aan. Een
aantal van de geplande mensen moest wegens andere verplichtingen
afhaken. De daarop ingezette zoektocht via klanten en wat specifieke
sites zorgde voor een zeer bont, jong en dynamisch gezelschap.

Nieuwelingen
Eén van die nieuwelingen was Bram. Deze technische student
besloot zijn afstudeerproject drie maanden in de ijskast zetten
om als chauffeur, techneut en manus-van-alles mee te draaien
in ons team.
Daniëla en Stefan waren gedurende korte perioden de
aanvullende zorgverlenende handen. In dezelfde functie
draaide Maurice een wat langere periode mee. Later in het
seizoen konden we weer rekenen op de helphanden van
Daphne (stagiaire van 2011) en dankzij Nadine kunnen we nu
met gepaste trots zeggen dat zelfs medicijnstudenten het een
uitdaging vinden om aan de Côte d’Azur te werken. Ook Stefanie heeft gedurende korte momenten haar
bijdrage wederom geleverd. Anita, met haar Jasper, hebben het werken bij de Hulpdienst ontdekt en samen
met Ingrid in september hun vrolijke bijdrage geleverd.
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Anekdotes?
Daar hebben we er
ook nog een paar van. We
hebben natuurlijk ook
een portie met verhalen
overgehouden aan 2012.
De loopplank naar en het
plateau op het strand is
zo’n anekdote. In de
eerste plaats had de
aanleg al heel wat voeten
in aarde, maar na een
tijdje kwamen de jongens
van de camping in
beweging en maakten een
schitterende rolstoelbaan
met vlak bij zee een
plateau. Zo mooi en
makkelijk hebben onze
gasten het nog niet
eerder gehad. Om de
campingeigenaar te
verrassen hebben we als
dank voor bewezen
diensten een fotosessie
gemaakt. Een dag later
werd niet de
campingbaas verrast
maar wij zelf.
Wat was het geval?
Het strand is niet van de
camping, maar is een
beschermd gebied (zône
litoral) en dat valt onder
de verantwoordelijkheid
van de gemeente. U
begrijpt het al. De
camping was zijn boekje
te buiten gegaan en
moest stante pede het
plateau afbreken.
Teleurstelling en verdriet
vochten om voorrang. De
oprijlaan mocht gelukkig
wel blijven liggen. De
directie van de camping
was ook niet gelukkig en
zorgde voor een goede vervanging. De met veel
scepsis ontvangen oplossing met een speciaal soort
zand werkte echter verrassend goed.

Pech
Een illegaal plateau is
lastig, maar wat dacht u
van autobuspech. Om
even het malheur door te
nemen: een haperende
turbo bij de grote bus,
een kapot roetfilter van
de Zafira en de Suzuki
met een knallende uitlaat.
Bovendien besloot de
motor van de Cabrio uit
te vallen zonder dat we
daar opdracht voor
gegeven hadden.
Inmiddels is alles
opgelost, maar het was
wel een aanslag op de
knip.

Wasbakken
Ook de camping zelf
hielp mee met het
opwerpen van
hindernissen gedurende
het seizoen. Midden in
het hoogseizoen besloot
het campingmanagement
om het sanitairgebouw te
gaan vervangen. Nee, niet
alleen de wasbakken, het
hele oude gevaarte waar
de wasbakken op rusten
moest eruit. En dertig
jaar geleden leverden ze
geen half werk af. De
bakken zaten zo goed
verankerd in de betonnen
vloer dat de
pneumatische hamer
eraan te pas moest
komen. Het was gedaan
met de rust die je juist als
vakantieganger zo node
hebt gemist.
Het regende klachten bij
de receptie. Excuses van de directie kwamen er wel en
uiteindelijk ook mooie, nieuwe wasbakken maar het
was natuurlijk geen slimme zet van de camping.
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BBQ
Was het dan alleen maar
kommer en kwel in 2012?
Welnee. Buiten de zojuist
geschetste verhalen ging
het pad van de Hulpdienst
eigenlijk over rozen met
regelmatig borrels en zo af
en toe de nieuwerwetse
barbecues. Dat
nieuwerwetse zit hem erin
dat iedereen z’n eigen
spulletjes meeneemt en
Hans (eens een kok, altijd een kok) zorgt voor dé aardappelsalade en de frietekes.

Cabrio
Niet nieuw, maar wel weer erg in trek waren de tochtjes met de Cabrio door de bergen met het ijsje in St.
Tropez en varen met de Bon Coeur over de Middellandse Zee. Ook het zwemmen heeft een vaste plek in het
Hulpdienst-verhaal. De zeestoelen maken overuren als het water niet ijskoud is geworden door de mistral. Het
blijft een heel bijzondere activiteit als mensen (soms na jarenlang) in het water liggen en voelen hoe het zoute
water ze draagt en bewegingsmogelijkheden geven die je niet hebt als je in je stoel zit.

Bussen
Eindelijk is het zover: twee nieuwe bussen gaan onze oude getrouwe ‘Sprintertjes’, die ons jarenlang
trouwe diensten hebben bewezen, vervangen. Twee nieuwe bussen, dat is niet niks! Het bestuur van Stichting
Toegankelijke Caravans Côte d’Azur heeft erg hard gewerkt om de centen voor deze aanschaf bij elkaar te
sprokkelen en het is dus gelukt om de benodigde 46.600 euro’s bij elkaar te krijgen!
Als eerste willen wij hen heel hartelijk danken voor deze inspanningen en hun financiële bijdrage! En
natuurlijk ook de andere sponsoren. Om te beginnen zijn dat onze trouwe ‘huisdonoren’ en natuurlijk de
grote organisaties, te weten Fonds Nuts Ohra, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind,
Kattendijke/ Drücker Stichting en Stichting Hulp na Onderzoek. Net als bij de vorige bussen brengen ook
deze bussen hun verhalen mee. Nadat Henk van de Heuvel – een oude klant – in een Nieuwsbrief van 2011
las dat we de bussen wilden gaan vervangen, vertelde hij ons over bussen die bij de Witte Raaf in Eindhoven
wellicht beschikbaar zouden komen.
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De bussen werden begin 2012 bekeken, één
ervan leek ons zeer geschikt, een Mercedes
Sprinter. De Witte Raaf was echter nog op zoek
naar vervanging van deze bus en er ging dus de
nodige tijd overheen. Uiteindelijk werd de bus ons
voor een leuke prijs aangeboden en kan de
Hulpdienst zich vanaf eind maart de gelukkige
bezitter van een Mercedes Sprinter uit 2005
noemen. Wij danken de Witte Raaf én Henk van
de Heuvel heel hartelijk voor hun inzet en
medewerking!

Huldienst verteld. Met regelmaat zijn we op zoek naar
materialen en dankzij zijn goede relatie in Den Bosch,
hebben we twee rolstoelen en een scooter gekregen. Wij
danken Richard uiteraard en
natuurlijk Maartje van
Haaren en Pascal van Herp
van Welzorg.
Onderweg op vakantie naar
de Côte d’Azur, werd Cyriel
Nijhof ziek. Hij heeft samen
met zijn ouders, familie en
De Mercedes Sprinter staat op dit moment bij
vrienden hard gestreden,
Flex-I-Trans in Kerkdriel. Frans Govers werkt al
maar helaas niet gewonnen.
sinds jaar en dag bij dit bedrijf en we kennen hem
Bij zijn afscheid is er een
ook al erg lang dankzij Ed Wortman (onze
Cyriel Nijhof
collecte gehouden en dit geld
bussenleverancier tot nu toe). Frans heeft
hebben wij uit de handen
sympathie voor de Hulpdienst, want zijn
van zijn ouders mogen ontvangen. Een bijzondere gift
belangeloze inzet nu en in het verleden zijn
waar dus ook iets bijzonders mee gaat gebeuren.
indrukwekkend. Zijn kennis van zaken, zijn
netwerk en ervaring op het gebied van
Kees Ooijendijk, die al sinds 1997 belangeloos de
rolstoelbussen is groot en het lag dan ook voor de
boekhouding van de Hulpdienst doet (bijna zo lang als
hand dat we ons tot hem wendden in onze
dat de Hulpdienst bestaat), startte in 2012 samen met
zoektocht naar de tweede
zijn zoon en neef het familiebedrijf
Koene Tietema
bus. Toen bekend werd dat
Ooijendijk Financial Service. Bij de
STCCdA voldoende geld had
opening van het kantoor hebben zij
ingezameld, hebben we Frans
gevraagd om in plaats van bloemen of
gevraagd een zoektocht te
ander attenties, een donatie aan de
ondernemen voor een grote
Hulpdienst te geven.
bus. En hij vond een
Meneer en mevrouw Bon Coeur hebben
Volkswagen Crafter uit 2007.
zich wederom van hun ‘coeurse’ kant
Beide bussen staan op dit
laten zien. De motor van de boot was na
moment in de stal van Flex-I-Trans en worden
bijna 1000 vaaruren (!) toe aan vervanging. Dat zijn
geheel gebruiksklaar gemaakt voor hun nieuwe
natuurlijk grootste uitgaven en dan prijzen wij ons oh
loopbaan in Zuid-Frankrijk. Eind maart gaan ze
zo gelukkig dat zij de Hulpdienst zo’n warm hart
allebei mee naar Port Grimaud om aldaar veel
blijven toedragen!
mensen op een aangename manier te vervoeren.
Dankzij de dynamiek van Anja Tietema, die geen
Zodra ze aldaar in vol ornaat staan, zullen wij u
gelegenheid ongebruikt laat
foto’s toesturen!
om geld in te zamelen voor de
Hulpdienst, heeft de
vereniging "Odd Fellows" een
welkome gift gedaan.
In oktober 2011 vierde
Karin’s tante Mien haar 90e
verjaardag! Daar werd
natuurlijk een feestje voor
Cadeautjes en bijzondere giften
georganiseerd. Ze wilde geen
cadeautjes, maar wél geld ten
Richard Mees heeft bij Welzorg ’s
behoeve van de Hulpdienst.
‘Tante Mien’
Hertogenbosch een goed verhaal over de
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Stille kracht achter de hulpdienst
Hij is de stille kracht achter de Hulpdienst Côte d’Azur. Kees Ooijendijk kan gerust het financiële brein
van de hulpdienst genoemd worden. Ooit is hij als administrateur en controler ingehuurd door de voorloper
van de stichting, de IHD.
Sindsdien is hij betrokken geweest
bij het werk op de camping. ,,Door
mijn werk voor de IHD heb ik
Karin, Hans en Jozien ontmoet.
Nadat de IHD failliet ging wilde
Karin de camping in Port Grimaud
zelf gaan draaien. Ze heeft mij
gevraagd of ik iets kon beteken bij
het opzetten van een Nederlandse
stichting’’, vertelt Ooijendijk.
,,Waarom ik betrokken ben en
blijf bij de stichting? Dat komt
onder meer door een uitzending
van de TROS, die helemaal gewijd
was aan het werk van de hulpdienst
in Zuid-Frankrijk. Naar aanleiding
daarvan belde een man uit Bergen
in Noord-Holland mij. Zijn vader
woonde in Heteren. Sinds zijn
benen waren geamputeerde was
zijn vader een sombere man
geworden. De zoon vroeg zich af of het mogelijk was om samen met zijn vader en de hele familie een
vakantie door te brengen bij de IHD in Frankrijk. Ik heb hem verteld dat een vakantie in Zuid-Frankrijk bij
uitstek geschikt voor hem zou zijn”, vertelt Kees Ooijendijk. ,,Later belde de zoon mij terug. Zijn vader had
de twee weken dat hij op de camping in Zuid-Frankrijk was geweest elke dag gelachen. ‘We hebben zo'n
mooie tijd gehad, dat zullen we nooit meer vergeten’, vertelde hij.”

Vitesse
Kees Ooijendijk is niet alleen de stille kracht achter de stichting. Hij is dat samen met zijn vennoten in
het familiebedrijf Ooijendijk Financial Services (OFS) ook voor alle eerste-divisie-voetbalsclubs en zo’n acht
eredivisionisten als Vitesse, NEC en Willem II. Samen met zijn zoon en neef zorgt hij voor de financiële
processen van de clubs en de Coöperatie Eerste Divisie. Het
kersverse familiebedrijf bestaat slechts drie jaar en heeft sinds
kort een vierde vennoot, een studiegenoot van de neef van
Kees. Daarnaast heeft het bedrijf een vierde vaste kracht
aangenomen.
Behalve in de voetballerij doet OFS de financiën voor een
woningstichting, een reisorganisatie en in de culturele sector.
Toch vindt Kees Ooijendijk een uur in de week (of in drukke
tijden iets vaker) tijd om ook nog de administratie voor de
hulpdienst te doen.
,,Als ik hoor hoe tevreden mensen zijn met een vakantie in
Zuid-Frankrijk, dan weet je waar je het voor doet’’, motiveert Ooijendijk zijn werk. ,,Dat komt ook door de
betrokkenheid van Karin, Hans en Jozien. Zij zorgen jaarlijks voor een geslaagde vakantie van velen. De
geweldige manier waarop zij en de vele vrijwilligers zich inzetten voor de camping is voor mij de reden dat ik
dit werk voor hun doe.’’
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Veranderingen
De camping heeft vorig jaar veel veranderingen ondergaan. De medewerkers hebben het strand een stuk
verbreed en er een autovrije boulevard van gemaakt, compleet met mooie verlichting en zachte zen-muziek.
Ook is het fitness-centrum uitgebreid met een jacuzzi, sauna, hammam, een klein zwembadje en is Céline
(voor vele dames én ook een aantal heren - niet onbekend) met haar schoonheidsspecialisme en
massagebehandelingen verhuisd naar dit werkelijk geweldig uitziende gebouw.

Winny
Sinds mei vorig jaar zijn er een paar mensen super
gelukkig geworden. Wij wensen Tim een geweldig leven
toe met zijn lieve ouders Winny en Patrice!

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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