NIEUWSBRIEF
December 2012
Handicamp Outdoor: de vrijwilligersorganisatie
die gehandicapten de mogelijkheid geeft om
deel te nemen aan avontuurlijke en betaalbare
kampeervakanties, met onze volledig
aangepaste camper.

In deze nieuwsbrief willen we alle vrijwilligers, gasten, oud-vrijwilligers, sponsoren, direct
betrokkenen en andere geïnteresseerden van Handicamp Outdoor informeren over de
lopende activiteiten.
Drempelloos vakantieplezier!
De nieuwe Handicamper
Sinds de vorige nieuwsbrief is het nodige gebeurd. Op 14 juli is de nieuwe camper op
bijzondere wijze gepresenteerd door Ria Lubbers. Hierbij waren veel genodigden
aanwezig; sponsoren, vrijwilligers, gasten, oud-vrijwilligers en andere belangstellenden.
In deze nieuwsbrief een fotocollage van deze dag en in de bijlage een aantal artikelen
die gepubliceerd zijn in de pers.
Tijdens deze presentatie is ook onze nieuwe naam geïntroduceerd: Handicamp Outdoor.
Deze naam in combinatie met de huisstijl (beschildering van de camper, drukwerk,
website e.d.) laat op een vrolijke, sprankelende, kleurrijke en duidelijke wijze zien waar we
voor staan: avontuur, plezier, kamperen, reizen in binnen- en buitenland en niet te
vergeten aangepast.
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Reisgids
De reisgids voor 2013 is al weer een tijdje geleden uitgekomen. Ook hier zijn de huisstijl
veranderingen doorgevoerd: een prachtig nieuw ontwerp, wat voor het eerst full collor is
uitgegeven. Op de website www.handicampoutdoor.nl is de reisgids helemaal te
bekijken en geeft de mogelijkheid om een reis te boeken of je aan te melden als reisvrijwilliger.
Er wordt door de PR commissie nog steeds gewerkt aan de website, onder andere aan
de aanmeldingsformulieren. De te printen formulieren zijn al in nieuwe stijl, de nieuwe
digitale aanmeldingsformulieren komen binnenkort op de site te staan. De oude zijn tot
die tijd gewoon te gebruiken.
We hopen jullie het komend reisseizoen weer te zien.
De laatste loodjes
Na de presentatie van de nieuwe Handicamper brak er een tijd aan waarin er
proefgedraaid moest worden, om te kijken of alles in de praktijk inderdaad zo werkte als
we met elkaar bedacht hadden. Daarvoor zijn we een week op pad geweest met de
chauffeurs, TD en een aantal vrijwilligers, die zeer regelmatig met de reizen meegaan.
Iedereen bleef twee dagen en één nacht in de camper. Rijden en manoeuvreren; in- en
uitschuiven; koken op inductie; gebruiksaanwijzing bedden, ergonomisch materiaal;
rolstoelbevestigingen; displays; maar vooral wennen aan de nieuwe camper.

Zoals verwacht zijn hier een aantal ‘kinderziektes’ uitgekomen, die zoveel mogelijk voor
de eerste reis verholpen zijn. De overgebleven punten worden deze winter uitgevoerd
door onze eigen Technische Dienst en door de firma Roelofsen.
Na de zomer is het Constructie Team opgeheven zoals was gepland. Op dit moment
houden Geert, Marcel, Petro, Wim, Henk en ik ons nog wel bezig met de laatste
afhandeling en begeleiding van deze ‘laatste loodjes’, zodat er vanaf april 2013 genoten
kan worden van avontuurlijke reizen met deze spiksplinternieuwe unieke camper.
Op één september begon de eerste reis van de nieuwe camper. Het was een eer om als
eerste met de nieuwe camper op reis te mogen. Arnold Verkroost had me dit namens het
bestuur gevraagd en aangegeven: ‘Mochten jullie in Berlijn onverhoopt problemen
krijgen met de camper zodat jullie niet verder kunnen, dan kom ik jullie persoonlijk redden
met de oude camper.’
Het was een fantastische reis, waarin duidelijk werd dat het ontwikkelde concept werkt.

Gedurende ruim drie jaar is er met heel veel passie en gedrevenheid gewerkt aan dit
unieke project. Ik wil iedereen die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de
nieuwe Handicamper enorm bedanken voor de samenwerking, maar vooral mijn
teamleden van het Constructie Team: Henk, Wim, Geert, Marcel en Petro. Zonder jullie
enthousiasme, input, kritische houding, technisch inzicht, out-of-the-box-denken, praktisch
meedenken, hulp, steun, humor, flexibiliteit en doorzettingsvermogen was ons dit niet
gelukt. Bedankt!!!!!
Elvira Happel
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Houd Handicamp op de weg
Sinds de vorige nieuwsbrief is er ook op sponsorgebied het nodige gebeurd.
De bouw van de camper had niet kunnen plaatsvinden zonder de bijdragen van
sponsoren, inzet van vele vrijwilligers van de stichting maar ook daarbuiten. Er zijn veel
acties georganiseerd en tips gemeld. Verder hebben we diverse donaties van stichtingen
en fondsen ontvangen die Handicamp Outdoor een warm hart toedragen.
Allemaal heel veel dank!
Op 13 oktober was er een geweldige actie bij het sportcentrum DRW in Nijverdal. Met
een sportieve prestatie kon Handicamp gesteund worden. Het streefbedrag was € 1750,maar het uiteindelijke resultaat is € 3718,- geworden, geweldig!
MAN is een belangrijke sponsor, vanwege de enorme sponsoring voor de aanschaf van
het chassis van de camper. Op 27 oktober, was de feestelijke opening van de nieuwe
MAN vestiging in Apeldoorn waar onze Handicamper in onderhoudt komt. De
genodigden hebben € 1900 bij elkaar gedoneerd. De afdeling MAN Top-Used heeft
tijdens de open dagen dinkey-toy MAN vrachtwagens verkocht, waarbij de totale
opbrengst € 620, - voor Handicamp Outdoor is. Fantastisch!
De project begroting is nog niet volledig rond maar we naderen het einddoel. We zitten
op € 135.000,- We hebben nog een aantal acties lopen, onder andere het organiseren
van een kunstveiling.
Met het realiseren van de camper houden de activiteiten voor fondswerving voor de
Stichting niet op. De commissie ‘Vrienden van Handicamp Outdoor’ zal actief blijven om
het resterende bedrag, maar ook de jaarlijkse begroting rond te krijgen. Dus het
vriendelijke verzoek om alert te blijven als je mogelijkheden ziet voor ondersteuning van
Handicamp Outdoor. Je kunt mij informeren door een berichtje sturen naar:
mail@gerardkamperman.nl

Alle kleine beetjes helpen
De commissie ‘Vrienden van Handicamp Outdoor’ zoekt continue naar mogelijkheden
voor fondswerving. Veel bedrijven hebben regelingen die vrijwilligerswerk ondersteunen.
Een bedrijf die hiervoor ook een regeling heeft is AKZO Nobel; het “AKZO community
programme”. Alleen medewerkers van de bedrijf kunnen er een beroep op doen. Zijn er
vrijwilligers bij Handicamp die bij Akzo Nobel werken?
Tevens doe ik ook een oproep om, als je dit nog niet gedaan hebt, bij je eigen werkgever
te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor ondersteuning van Handicamp Outdoor.
Graag je reactie naar: mail@gerardkamperman.nl.
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Ervaringen oud en nieuw
Mijn naam is Henny Reuvekamp en ik ben al jaren vrijwilliger bij Stichting Handicamp
Overijssel, nu Handicamp Outdoor. Ik ga één à twee keer per jaar mee als verzorgende,
zo ook dit jaar heb ik twee reizen gedaan. Het mooie is: één reis naar Denemarken met
de oude camper, en één reis in Nederland met de nieuwe camper.
Dat is een hele belevenis, eerst met de oude, bekende camper en dan met de
geweldige nieuwe camper. Het was voor mij bijna een “cultuurshock”. De tweede reis
met de nieuwe camper moet je eigenlijk alles weer uitvinden, uitproberen, je weg
zoeken. Maar wat is hij mooi, en wat hebben we een ruimte!!
Natuurlijk zijn er nog een paar kleine kinderziektes en zaken die anders kunnen en
moeten, maar daar hebben we deze winter de tijd voor zodat we het nieuwe seizoen
tiptop van start kunnen gaan.
Ik wens iedereen hele fijne feestdagen toe en hopelijk een heel gelukkig en gezond 2013.
Tot volgend jaar,
Henny Reuvekamp

We wensen iedereen gezellige feestdagen
&
een gezond en reislustig 2013

De gemeentelijke vrijwilligersavond in een nieuw jasje!
De laatste jaren heeft in de gemeente Hellendoorn de uitreiking van vrijwilligersprijs
plaatsgevonden in december (met uitzondering van vorig jaar). Eerst in het Spoortheater,
later in het ZINiN theater.
Vorig jaar is er in de feesttent van Bruisend Nijverdal een vrijwilligersverwenochtend
georganiseerd, gevolgd door de allerlaatste uitreiking van de Vrijwilligersprijs.
Dit jaar wil de gemeente Hellendoorn natuurlijk weer alle vrijwilligers in het zonnetje
zetten. Hiervoor was in eerste instantie de datum 7 december geprikt. Echter, dit
bedankevenement is verplaatst naar dinsdagavond 29 januari 2013.
Verdere informatie volgt! Aan de invulling wordt hard gewerkt. Begin volgend jaar is het
definitieve programma bekend en kunnen vrijwilligers in de gemeente Hellendoorn zich
hiervoor aanmelden.
(bron: Saskia Schreurs en Yvonne Posthuma
Stichting De Welle
Dahliastraat 21
7442 LA Nijverdal
0548-638810)
www.stichtingdewelle.nl
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Handicamp Outdoor is een financieel gezonde ANBI erkende organisatie.
Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.
Giften kunnen overgemaakt worden op rekening nummer 12.09.46.122
t.n.v. Handicamp Outdoor onder vermelding van ‘Nieuwe camper’.
Voor meer informatie, stuur een mail naar: houdhandicampopdeweg@handicamp.eu

Website
Op onze vernieuwde website www.handicampoutdoor.nl is veel informatie te vinden
over de organisatie, de geplande reisactiviteiten, foto’s en het laatste nieuws vanuit
Handicamp Outdoor. Aanvullingen, ideeën en suggesties zijn erg welkom. Graag mailen
naar info@handicampoutdoor.nl

Contactpersonen
Geïnteresseerd in de activiteiten van de diverse commissies, heb je vragen of behoefte
aan specifieke informatie, laat het ons weten via e-mail of telefoon.
Dagelijks bestuur
Gastencommissie
Schoonmaakcommissie
Chauffeurscommissie
Technische Dienst
PR commissie
Reiscommissie
Vrienden van Handicamp

Arnold Verkroost
Anne-Lies van Heun
Karin Ebben
Ditta Drayer
Geert Dekker
Henk Nijland
Karen Bresser
Ina Muller
Gerard Kamperman

0548-615460
0548-611336
0548-614588
0548-611547
0548-610047
0548-611500
0573-252025
0548-613140
0548-624518

t.j.verkroost@versatel.nl
annelies@huisenvanheun.nl
carin.ebben@zonnet.nl
be.drayer@hetnet.nl
zilverschoon7@hotmail.com
geen e-mail
karen.bresser@kpnmail.nl
inamuller@gmail.com
mail@gerardkamperman.nl

Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers?
Handicamp Outdoor
Bedrijvenweg 25
7442 CX Nijverdal
www.handicampoutdoor.nl

Nieuwsbrief Handicamp Outdoor PR-commissie nr. 4 2012

5

