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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.

Seizoen 2015… warm, warmer, warmst
Het grote kenmerk van de afgelopen zomermaanden, met acht weken lang temperaturen
van minimaal 32° en met regelmaat oplopend tot wel 40°! Voor velen was het een
zoektocht naar schaduw, verkoeling –in het water natuurlijk- of een briesje proberen te
vangen op het havenhoofd van Port Grimaud. Wat is het fijn om dan vakantie te hebben!
Maar eerst… de winter van 2014-2015 stond op Les Prairies de la Mer in het kader van herstellen en
schoonmaken, na de stevige overstroming in november welke erg veel schade veroorzaakt had. Daarnaast
moesten de geplande (en niet te stuiten) werkzaamheden en wijzigingen op het terrein natuurlijk ook gewoon
hun doorgang vinden. Les Prairies staat de
laatste jaren in het teken van
kwaliteitsverbetering en verandert van
camping naar een met smaak en kwaliteit
gebouwd resort, met veel hout en groen.

Schade

Dat het geen eenvoudige klus was om dit
alles te bewerkstelligen, was voor de
rolstoelrijders goed waarneembaar, want de
schade aan het asfalt in de vorm van bulten
en gaten… geen tijd meer om dàt te
herstellen. De klanten van de Hulpdienst
hebben echter ook de positieve kanten van
deze ingeslagen weg kunnen ervaren, zoals
bijvoorbeeld een gloednieuwe, mooie houten
oprijbaan op het strand.

In de watten

Dankzij wederzijdse inspanningen beschikt de Keilanie
(spa met massages, gezichtsbehandelingen en niet te
vergeten de jacuzzi) inmiddels over een wegneembare
oprijplaat, zodat elke rolstoelgebruiker er naar binnen
kan gaan om geheel en al in de watten gelegd te
worden door Celine en haar equipe! En zij die het
ontdekt hebben, vergeten niet hoe aangenaam dàt is!
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Terras

Bij de caravans van de Hulpdienst waren er ook een
aantal verbeteringen. De meest opvallende was
natuurlijk het nieuwe houten terras, gesponsord
door Hans en Reinier en gebouwd door een lokaal
bedrijf, Azur Design: een geweldige aanwinst! Een
nieuwe pergola bij de caravan Ponant was geen
overbodige luxe, na de grote snoeipartij. Dankzij –
wederom– sponsorgelden werd het hout gekocht
bij Azur Design en werd de pergola vakkundig in
elkaar getimmerd door Maurice en Hans.

Zwemmen
De bijzondere momenten? Ja, die speelden zich
veel in het water af… “Onze” mevrouw Louw (reeds 83) wilde persé zwemmen, het liefst zo vaak mogelijk en
dan ook graag schoolslag “net als vroeger”. Dat ging iets
minder makkelijk, maar zij heeft wel heerlijk genoten van
de Middellandse Zee, samen met haar kinderen! En voor
ons was het ook fijn: wat is er immers leuker dan mensen
te zien die intens genieten!
Eén van de mooiste dingen is om ’s morgens vroeg-vroeg
in zee te gaan liggen: het strand is muisstil en straalt een
en al rust uit. Lisette wilde dat graag een keer ervaren;
samen met Stefan en Karin lag ze om half acht in het water.

Airco’s

Daarnaast zijn er weer een aantal airco’s
vervangen, want die functioneerden niet meer
naar behoren en dat was in deze zomer
natuurlijk geen optie! Eén van de geisers in het
aangepaste sanitair begaf het en is vervangen
door een nieuwe. Er waren wel
aanloopproblemen, maar we hopen dat deze nu
opgelost zijn en dat we volgend jaar over een
goede warmwatervoorziening kunnen beschikken.
Natuurlijk zouden we het heerlijk vinden als het sanitair
een opknapbeurt zou krijgen, want de ouderdom begint
ervan af te stralen, maar helaas zit dit er voorlopig niet in
(Les Prairies is verantwoordelijk voor het gebouw).

Film

Met regelmaat waren er weer barbecue avonden, welke
altijd weer geslaagd zijn. Iedereen brengt z’n eigen
spulletjes mee en zorgt voor z’n eigen “prakkie”, aangevuld
met de inmiddels wereldberoemde aardappelsalade van
Hans…
Arno Smulders maakte een film van de camping en de
directe omgeving, rondfietsend op zijn handbike. Een
geslaagde productie, omdat het een goed beeld geeft van
wat er is en hoe je dat ziet als je in de rolstoel zit. Deze
film is nog steeds te zien op YouTube onder de naam “View at Les Prairies de la Mer from a
handbike" (https://youtu.be/shDUiUfqmAs): een absolute aanrader.
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Jubel-feestje
De 25 jaar Hulpdienst van Jozien en Hans: het was een complete verrassing voor hen, dit
feestje in september!
Een heel geslaagde surprise, waarbij zij in het restaurant Telline in Port Grimaud geheel en al werden
overdonderd door de aanwezigheid van een aantal mensen die het belangrijk vonden om samen met hen dit
moment te vieren!
De bestuursleden van Stichting Toegankelijke Caravans - Koene met Anja, Albert en Riet, Peter en Anne - waren
natuurlijk aanwezig. Marlies en Ton Goedhart, zij die de Hulpdienst al jarenlang een warm hart toedragen. En
natuurlijk Stefanie, Bart en Maarten: de waardevolle mensen die de verrassing compleet maakten!
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Cadeautjes…
We hebben het al vaker gezegd, maar toch komen we er graag nog een keer op terug!
De Hulpdienst heeft zijn equipe “op de werkvloer” die hard werkt en elk jaar zijn er weer een
aantal vrijwilligers die vooral in het voor- en naseizoen hun handjes laten wapperen. Het
bestuur van Stichting Toegankelijke Caravans zet nog steeds alles in het werk om de
Hulpdienst en diens team daar waar het nodig is, te ondersteunen.
Maar daarnaast komt er altijd weer hulp uit andere hoeken. Financiële hulp, maandelijks of jaarlijks. Voorbeelden
te over: mensen die een speciaal feest hebben en daar
geen cadeaus voor willen ontvangen, maar geld
vragen ten bate van de Hulpdienst. Of mensen die
jaarlijks een “bedelrondje” bij hun familie maken en
hen geld uit de zak praten, wat ze overhandigen
wanneer Hans en Karin langskomen om spullen op te
halen. Of die maandelijkse bijdragen van hen die de
Hulpdienst een warm hart toedragen. Of de grotere
sponsors, die de mogelijkheid hebben om vanuit hun
stichting jaarlijks een substantiële gift te doneren.
Niet alleen geld maakt “notre bonheur”! Mensen en
hun organisaties die voor weinig of niks hun spullen
leveren – Daan Schellekes van Flexitrans, Jos
Gortemaker van Huka, Berrie Lavrijssen van Roll-On,
Heleen Meeuwsen van Innocare, Marc en Martin van Liftquality…
En natuurlijk niet te vergeten: de hulpmiddelen die klanten weten te ritselen. Dit jaar kwam de verrassing uit
Brabant, alwaar Wim van Dieten een tillift, een hooglaag bed, een aantal matrassen en luchtwisselmatrassen wist
te verkrijgen. Al deze acties en activiteiten zorgen er niet alleen voor dat de Hulpdienst over extra middelen kan
beschikken, maar bieden vooral ook een morele ondersteuning die door allen – klanten, bestuursleden en

Digitaal, digitaal
In de vorige Nieuwsbrief kondigden we aan dat
de Nieuwsbrief in het vervolg ook digitaal
verkrijgbaar zal zijn. Dit exemplaar zal de
eerste zijn!
Een fiks aantal mensen hebben aangegeven dat hun
voorkeur uitgaat naar de digitale versie en zij hebben
dus een mail gehad met een link naar de Nieuwsbrief 34.
Degenen die kozen voor een papieren versie zullen deze
gewoon in de brievenbus ontvangen.
Velen hebben echter niet gereageerd op onze vraag waar
hun voorkeur naar uitgaat.
Mocht u tot deze groep behoren, dan zouden we het erg
op prijs stellen als u laat weten of u nog wel
geïnteresseerd bent in deze Nieuwsbrief. Geeft u dan ook
gelijk aan waar uw voorkeur naar uitgaat, digitaal of op

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;
info@toegankelijkecaravans.nl of
023-5322529. Stichting
Toegankelijke Caravans Côte d’Azur.
Rabobank Flevoland te Lelystad,
banknummer: NL86RABO0338110631
St. TCCd’A is door de belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI), waardoor
uw gift aftrekbaar is.

Wij wensen iedereen een
fantastisch 2016!
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