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MAN Truck & Bus en Carrosseriebouw Roelofsen steunen Stichting Handicamp 

Overijssel 

STICHTING STELT TOEKOMST ZEKER MET NIEUWE MAN 

‘HANDICAMPER’  

 

Nijverdal, 16 augustus 2012 – Ria Lubbers van de St ichting Handicamp 

Overijssel heeft zaterdag 14 juli in Nijverdal de n ieuwe MAN ‘Handicamper’ 

onthuld. Deze stichting organiseert betaalbare, avo ntuurlijke 

kampeervakanties voor jonge mensen met een lichamel ijke beperking. De 

nieuwe camper is mede mogelijk gemaakt door MAN Tru ck & Bus, MAN 

Nederland Dealer Zuid-Oost en Roelofsen Carrosserie bouw. De basis van 

de ‘Handicamper’ is een MAN TGX 26.360 BL 6x2/4 met  XXL-cabine. 

Roelofsen Carrosseriebouw zorgde voor een unieke op bouw. De camper is 

zo geconstrueerd dat vier mensen met een lichamelij ke beperking en vijf 

begeleiders comfortabel en veilig in de camper kunn en reizen en verblijven.  

 

Met het symbolisch wegrijden van de huidige twintig jaar oude camper werd de 

nieuwe MAN ‘Handicamper’ zaterdag 14 juli gepresenteerd. Hierbij waren ruim 

tweehonderd vrijwilligers, sponsors, donateurs en andere belangstellenden 

aanwezig. “Wat ben ik blij dat premier Rutte niet getrouwd is. Anders had zijn 

vrouw hier nu gestaan in plaats van ik”, grapte mevrouw Lubbers bij de 

onthulling. De voormalige ‘first lady’ is al meer dan twintig jaar beschermvrouw 

van  Stichting Handicamp Overijssel. Samen met voorzitter Arnold Verkroost 

verzorgde zij de officiële onthulling. Mevrouw Lubbers en voorzitter Verkroost 

gaven aan zeer blij te zijn dat het door de enorme inzet van vrijwilligers en 

sponsors gelukt is een nieuwe ‘Handicamper’ aan te schaffen. “Dit is de 

bekroning van een langdurig en zorgvuldig traject dat wij vijf jaar geleden hebben 

ingezet”, zeiden zij. “Fantastisch, wat is hij mooi, hè”, sprak mevrouw Lubbers 

enthousiast.  

Na de onthulling demonstreerden mevrouw Lubbers en de heer Verkroost de 

uitschuifbox van de camper. De gehele linkerzijde van de ‘Handicamper’ kan 

volautomatisch twee meter uitgeschoven worden over een breedte van bijna 8 

meter. Hierdoor ontstaat een vloeroppervlakte  van maar liefst 40 m2. 

 
Stichting koos zelf voor MAN  

“Wij hebben de stichting niet uitgekozen, maar zij ons”, zegt Ab Hendriksen, 

Salesmanager van MAN Truck & Bus, over de totstandkoming van de 

samenwerking tussen de Stichting Handicamp Overijssel en MAN. “Bij het 
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selecteren van een geschikte truck viel hun keuze op onze TGX 26.360 BL 6x2/4 

XXL. Doorslaggevend waren onder meer de constructie van de truck, de grootte 

van de cabine en de Common Rail uitvoering. Het enorme enthousiasme van de 

vertegenwoordigers van de stichting, het feit dat de stichting louter met 

vrijwilligers werkt en het doel waarvoor de stichting zich inzet, heeft ons doen 

besluiten dit initiatief te ondersteunen. Dit doen wij als importeur samen met MAN 

Nederland Dealer Zuid-Oost in Nijmegen. Wij hebben de truck tegen een 

aantrekkelijk tarief geleverd en ons voor vijf jaar als sponsor aan de stichting 

verbonden. MAN Nederland Dealer Zuid-Oost heeft de opbouw van de truck en 

de aflevering tegen een eveneens aantrekkelijk tarief voor zijn rekening 

genomen. De vestiging van deze dealer in Apeldoorn verzorgt het onderhoud van 

de camper en zorgt dat de truck in topvorm blijft, zodat de stichting en haar 

doelgroep heel lang plezier heeft van de MAN ‘Handicamper’.”  

 

Uniek: volautomatische uitschuifbox met vlakke vloe r  

Roelofsen Carrosseriebouw was twintig jaar geleden ook betrokken bij de 

opbouw van de eerste ‘Handicamper’ van de stichting. “Voor ons was dit een heel 

bijzonder project”, geeft Productiemanager Arie Verweij van Roelofsen aan. “We 

hebben voor heel wat uitdagingen gestaan. Voor deze camper hebben we een 

volautomatische uitschuifbox met een geheel vlakke, rolstoelvriendelijke vloer 

ontwikkeld. Vijf jaar geleden zijn de eerste gesprekken met de stichting gevoerd. 

In samenspraak en nauw overleg met hun  Constructie Team hebben we de 

opbouw ontwikkeld. In januari zijn we begonnen met de daadwerkelijke opbouw 

en op dinsdag 10 juli hebben we de werkzaamheden afgerond. De camper is 

volledig self-supporting en voorzien van onder meer een geheel ingerichte 

keuken, een speciaal ingerichte badkamer met toilet, negen zit- en slaapplaatsen, 

led-tv, centraal verwarmingssyteem, = en een 16Kw generator. Alle functies zijn 

centraal te bedienen via een touchscreen. Uiteraard is de ruimte compleet 

aangepast aan rolstoelgebruikers en andere mensen met een lichamelijke 

beperking.  Roelofsen heeft met veel plezier meegewerkt aan het project. 

 

Blijven doen waarvoor we opgericht zijn  

“Dankzij deze camper hebben we een toekomst”, zegt Elvira Happel blij. “Met de 

MAN ‘Handicamper’ kunnen we blijven doen waarvoor we zijn opgericht: jonge 

mensen tussen de 18 en 40 jaar met een lichamelijke beperking een avontuurlijke 

kampeervakantie voor een redelijke prijs aanbieden.”  

Happel maakt deel uit van de vaste kern van 65 vrijwilligers van de stichting en 

was als projectleider intensief betrokken bij de aanschaf van de nieuwe 

‘Handicamper’. “Heel veel mensen hebben zich jarenlang enorm ingezet om dit 

tot stand te brengen. Als je dan nu het eindresultaat ziet, is dat geweldig.Kijk 

bijvoorbeeld naar de bijzondere badkamer,met een systeem waarmee deze snel 
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en eenvoudig aangepast kan worden aan de individuele gebruikers, ongeacht 

hun handicap of fysieke beperking, Dank zij dit systeem kunnen gebruikerszo 

goed mogelijk zelfstandig functioneren en kunnen verzorgers beter hun werk 

doen.  

Na een introductieprogramma, waarbij de chauffeurs en andere vrijwilligers 

kunnen ‘proefdraaien’ met de nieuwe camper, gaan we er in september voor het 

eerst mee op reis: naar Berlijn. Jaarlijks organiseren wij buiten het hoogseizoen 

minimaal vijftien kampeerreizen met de ‘Handicamper’. Tijdens de 

schoolvakanties stellen we de camper ter beschikking aan mensen met een 

beperking zoals ouderen- en gehandicaptenorganisaties en particulieren.. Ik kijk 

nu al uit naar al die stralende, blije gezichten die deze camper gaat opleveren. 

Dat is waar we het allemaal voor doen. Wij zijn alle vrijwilligers, sponsors en 

donateurs dan ook zeer dankbaar voor het mogelijk maken van deze nieuwe 

‘Handicamper’.” 

 

_________________________________________________________________ 
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Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 
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MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN-bedrijfswagens en -bussen. MAN Truck & Bus is een 

dochteronderneming van Pon, Nederlands grootste onderneming in de automotive branche. MAN Truck & Bus werkt 

in Nederland nauw samen met een dealerapparaat van twaalf dealers met 35 vestigingen en twee BusPartner-

vestigingen. MAN-bedrijfswagens en -bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op 

verschillende locaties in Europa. 


