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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.

Het gaat goed met de Hulpdienst!
Gelet op het aantal nieuwsbrieven van de afgelopen twee jaar (op de kop af 0), lijkt de kop van
deze inleiding een gotspe, maar het is toch is het écht waar. Deze brief zal voor veel bekenden
van de Hulpdienst misschien niet veel nieuws bevatten. Toch is het goed om degenen die de
Hulpdienst op iets meer afstand volgen even in vogelvlucht bij te praten, beginnend bij het
(nieuwe) begin in het najaar van 2016.

Adieu lift, bienvenue oprijbanen
In het najaar van 2016 hoorden we dat de caravans moesten
verhuizen – geen verre reis, maar toch. Verkassen naar enkele
tientallen meters verderop was een spannende aangelegenheid.
Hoe gaan de caravans zo’n verplaatsing doorstaan? Hoe gaat het
er uiteindelijk uitzien? Wat zullen de klanten ervan vinden?
De grootste winst was de veel grotere plekken en de mogelijkheid
om overal een houten terras met oprijbaan te plaatsen. Een mega
vooruitgang, want het leefoppervlak van
alle caravans is ineens verdubbeld en
gasten kunnen nu ook via de
terrasdeuren naar binnen rijden. We
hebben niet helemaal afscheid genomen
van de plateaulift, want vier caravans hebben er nog een.
Kleinere voordelen maar ook fijn is de directe aansluiting op het gassysteem van de
camping. Het gezeul met gasflessen behoort tot het verleden. En een modem in alle
caravans met gratis wifi.
Natuurlijk waren er ook wel een paar minpunten. Zo staan de caravans dichter bij de disco.
Dat was in de zomer van 2017 niet fijn. Vorig jaar was er beduidend minder overlast en er
gaan zelfs geruchten dat er dit jaar geen disco meer zal zijn.
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Een ander gemis is het gebrek aan bomen en dus aan schaduw. Het terrein waar de caravans nu staan is opgehoogd
zodat het minder gevoelig is voor wateroverlast. Ook is er een compleet nieuwe infrastructuur (water, riolering,
stroom, internet) de grond ingegaan. Mooi natuurlijk, maar het gevolg was wel dat er veel bomen gerooid zijn.
Geen natuurlijke schaduw, dat waren we niet gewend!
Het was warm tot heet en de doorsnee schaduwdoeken waren onvoldoende. Samen met Azur Design (de
terrasbouwer) hebben we een duurzaam doek ontwikkeld. Deze winter worden de laatste aanpassingen aan de
doeken gemaakt zodat er aankomende zomer zonovergoten terrassen met veel schaduw zullen zijn. Als de directie
van Les Prairies bovendien ook nog hun
belofte om grotere bomen te plaatsen
inlost….
Kortom, de verhuizing heeft
veranderingen met zich meegebracht –
sommige een absolute verbetering,
andere wat minder; maar de reacties van
de vakantiegangers zijn over het
algemeen positief en daar gaat het om.

Mensenhanden
Verhuizen en dus….werk aan de winkel.
De camping heeft de hele actie van het verplaatsen en stellen van de caravans op zich genomen, ook financieel,
maar er bleven uiteraard voldoende klussen over.
Hoe bijzonder is het dat de Hulpdienst kon rekenen op spontane en belangeloze hulp van vrijwilligers die graag
een steentje bij wilden dragen.
Zoals bijvoorbeeld Gerrit met zijn kameraden, ook wel bekend als “De Heren van Holten” die hun kennis, kunde,
spierballen en humor met veel plezier hebben ingezet.

Bram en Martin waren ook weer van de partij - al jarenlang onze technische boys. Zij stortten zich vol
overgave op het aansluiten en installeren van plateauliften, modemperikelen, airco’s of het aanleggen
van leidingen.
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De jonge Daan, die in het kader van zijn maatschappelijke stage onder caravans kroop en veel samenwerkte met
Martin van wie hij een hoop geleerd heeft.

En natuurlijk Dé Basis, de hulptroepers die al jarenlang hun bijdrage leveren bij de
opbouw en het opruimen: Ada, Johanna, Jan en Piet.
Dit team heeft versterking gekregen. Willy
(ja, de Nijbo-man van weleer) en zijn
Jannie zijn tegenwoordig ook van de
partij bij de opbouw.

Portemonnees
Houten terrassen, mooie en duurzame (en dus prijzige) schaduwdoeken, vier airco’s, twee
gloednieuwe Huka douchestoelen, twee nieuwe hoog-laag bedden, een aantal tweedehandse
hulpmiddelen en een geheel vernieuwd sanitair. Allemaal dingen die bijdragen aan het gemak
en het comfort van de rollende vakantiegangers.
Het budget van de Hulpdienst is beperkt. De exploitatiekosten kan de stichting ongeveer op
eigen kracht afdekken maar alle extra kosten – die het leven van de klanten en van de
medewerkers zoveel aangenamer maken – moet het bestuur op een andere manier
financieren.
Dankzij trouwe particuliere donateurs, bedrijven die voor leuke prijzen hun materiaal
verkopen, klanten die goede tweedehands materialen weten te bemachtigen en de stichting
Bon Coeur is Stichting Toegankelijke Caravan Côte d'Azur bij machte om deze kosten voor de
Hulpdienst te financieren.

Les Prairies is jarig
Dit jaar gaat Les Prairies de la Mer het 60 jarig bestaan vieren. Gegroeid van
eenvoudige camping naar een luxe resort, met veel moderne voorzieningen.
De recente en erg indrukwekkende ontwikkeling? In juli 2018 werd het zwembad in
gebruik genomen! Hiermee ging een langgekoesterde wens van de directie
eindelijk in vervulling.
Het is prachtig mooi, geheel volgens de gewoontes
van Les Prairies – sfeervol en met karakter. En
bovendien: helemaal rolstoel toegankelijk. Ook zijn er
welwillende badmeesters, die helpen bij een tilletje of
een handje toesteken bij de oprijbaan.

Veranderd dus, met veel mooie voorzieningen.
Maar de echte liefhebbers van de Middellandse Zee hoeven niet te treuren: strand en
zee met uniek uitzicht op Saint Tropez liggen nog steeds op dezelfde plek!
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Ook anders
2017 was het jaar waarin Karin Maessen van het Horizon College in Alkmaar haar
laatste stagiaire begeleidde. 17 jaar lang hebben we samengewerkt!
Leerling verpleegkundigen laten ervaren wat het is om je vak uit te oefenen op
een andere manier en op een bijzondere locatie, dat was de uitdaging. Niet altijd
eenvoudig voor de jonge mensen - een
goede ondersteuning vanuit school is
natuurlijk heel erg belangrijk.
Roel de Graaf heeft samen met Hilde de
Jong het stokje overgenomen. Voor hen
en voor het team van de Hulpdienst was
het ook ontdekken en aftasten, maar we
weten van elkaar waar we staan en zullen
ook in 2019 weer twee stagiaires
verwelkomen!

De digitale wereld en tante post
Niet meer weg te denken, die digitale wereld.
Ook de Hulpdienst en STCCd’A gaan mee in deze
flow.
Zo werkt de Hulpdienst aan een geheel vernieuwde
website; deze zal in de loop van het voorjaar de
lucht in gaan.
Ook zijn er de Facebook berichten via de pagina
van de Hulpdienst – niet extreem actief maar zo nu
en dan berichtjes en nieuwtjes.
Een ander communicatiemiddels: de Nieuwsbrief
van STCCd’A. Deze zal blijven verschijnen met zijn
inmiddels bekende onregelmatigheid!
De distributie ervan zal echter wel veranderen
omdat deze in vervolg in principe per mail zal
worden verzonden.
De papieren versie wordt niet verbannen – zeker
niet. Gaat uw voorkeur uit naar papier? Laat het
ons weten, want anders bestaat de kans dat dit de
laatste papieren versie is die u in uw brievenbus zult
ontvangen.*
U kunt een mail te sturen aan
info@toegankelijkecaravans.nl of het telefonisch
(023-5322529) doorgeven.
* degene die in eerder stadium al hebben aangegeven dat ze
de papieren versie willen behouden, staan genoteerd en zullen
deze blijven ontvangen

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.
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