
3 september 2037 
 

 

Geachte lezer, 

 

Orkaan Andrea was met een categorie vijf de sterkste orkaan in de geschiedenis van Florida. 

De bevolking werd blootgesteld aan windstoten tot wel 250 kilometer per uur, zware regenval 

en een stormvloed die het zuiden van de staat onder water zette. Meer dan 76.000 mensen 

werden getroffen en naar schatting 15.000 mensen raakten dakloos. Orkaan Andrea heeft 

minstens 13.000 huizen beschadigd of verwoest. 

 

Door een nijpend tekort aan veilige noodopvanglocaties heeft de Walt Disney Company in 

samenwerking met het State Emergency Response Team (SERT) en het Rode Kruis besloten 

de getroffen gezinnen een tijdelijke verblijfplaats aan te bieden in een van de parken of hotels 

in Walt Disney World, Orlando. Het betreft de hierna genoemde locaties: Disney’s Magic 

Kingdom, Disney’s Epcot, Disney’s Hollywood Studios, Disney’s Polynesian Village Resort, 

Disney’s Contemporary Resort, Disney’s Fort Wilderness Resort, Disney's All-Star Movies 

Resort, Disney's All-Star Music Resort en Disney's All-Star Sports Resort. 

 

Op basis van uw district en woonplaats komt u in aanmerking voor deze noodopvang. U 

wordt ondergebracht op de volgende locatie: 

 

Disney’s Contemporary Resort 

 

Wij vragen u onderstaande informatie aandachtig door te lezen om uw registratie goed te laten 

verlopen. 

 

▪ Tussen maandag 7 september 2037 en vrijdag 11 september 2037 kunt u zich 

aanmelden bij het Transportation and Ticket Center, 4600 World Dr, Orlando, FL 

32830. 

Let op: na het genoemde tijdvak is rechtstreekse registratie niet meer mogelijk. Wij 

verzoeken u dan telefonisch contact op te nemen met het SERT-contactcentrum. 

▪ Registratie is dagelijks mogelijk tussen zeven uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags. 

▪ Er is voldoende parkeergelegenheid. Heeft u geen eigen vervoer? Walt Disney World 

zet bussen in om u naar het Transportation and Ticket Center te brengen. In de bijlage 

vindt u de diverse opstaplocaties en tijdschema’s. 

 

Voor uw aankomst 

 

Wij verzoeken u de volgende zaken zelf mee te brengen: 

 

▪ drinkwater (voor de aankomstdag); 

▪ dieetvoeding of speciale voeding (niet bederfelijk); 



▪ kleding; 

▪ medicijnen; 

▪ telefoonoplader; 

▪ toiletartikelen en persoonlijke items zoals een extra bril of contactlenzen; 

▪ persoonlijke informatie (identificatiebewijs met foto, verzekeringspapieren, 

contactgegevens voor noodgevallen en andere waardevolle papieren); 

▪ wij verzoeken u geen meubels of andere huisraad mee te nemen. 

 

Uw aankomst en registratie 

 

▪ Meld u op een van de bovenstaande data bij het Transportation and Ticket Center aan 

bij een van de daarvoor bestemde loketten. 

▪ Houd uw identiteitsbewijs (en dat van eventuele gezinsleden) gereed. 

▪ Na een digitale registratie wordt u per bus of veerboot naar uw bestemming vervoerd. 

▪ Gezinsleden worden samen ondergebracht, op dezelfde noodopvanglocatie. Wij 

kunnen niet garanderen dat overige familieleden bij elkaar geplaatst worden, we gaan 

daarover ook niet in gesprek. 

 

Op de noodopvanglocatie 

 

▪ Volg de aanwijzingen van het personeel. 

▪ In samenwerking met het Rode Kruis bieden wij u een noodpakket aan met daarin 

beddengoed en toiletartikelen. 

▪  Op elke noodopvanglocatie kunt u gebruikmaken van de volgende 

voorzieningen: 

• gezondheidsdiensten (voor rampgerelateerde problemen), zoals eerste hulp, het 

aanvullen van verloren recepten of het vervangen van verloren brillen; 

• slachtofferhulp; 

• er zijn computers met internetverbinding beschikbaar in de daarvoor bestemde 

ruimte; 

• kinderopvang; 

• wasruimte. 

 

Voor vragen, klachten of speciale verzoeken kunt u terecht bij een van de stafmanagers of u 

kunt contact opnemen met de gastenservice. 

  

De dagelijkse leiding is in handen van drie afgevaardigden van de raad van bestuur van het 

Reedy Creek Improvement District: 

▪ voorzitter: Alexander Redmond; 

▪ vicevoorzitter: Megan McNara; 

▪ secretaris: Yilan Wazir. 

 

Zij staan in nauw contact met de managers van de overige noodopvanglocaties, met name: 



▪ Disney’s Epcot: Victor Gruen; 

▪ Disney’s Hollywood Studios: Charita Carter; 

▪ Disney’s Polynesian Village Resort: Welton Beckett; 

▪ Disney’s Contemporary Resort: Donald Wexler; 

▪ Disney’s Fort Wilderness Resort: Peter Dominick; 

▪ Disney’s All-Star Movies Resort, Disney's All-Star Music Resort en Disney's All-Star 

Sports Resort: Laurinda Spear. 

 

Regels in het park 

 

▪ Het grootste deel van de attracties zal gedurende de noodopvang gesloten zijn, met 

uitzondering van een enkele attractie voor jonge kinderen. 

▪ Roken is niet toegestaan in het Contemporary Resort. 

▪ Walt Disney World is niet verantwoordelijk voor het verlies van persoonlijke 

eigendommen of apparaten. 

▪ Het bezit van wapens en het nuttigen van alcohol is verboden in het park. Bij 

overtreding van deze regels schakelen wij de politie in. 

 

Ik wens u en uw naasten een voorspoedige terugkeer naar huis. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mick. E. Bounds 

Gouverneur van Florida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


