
 
Welkom 
We vertellen iets over Tamarisk, de bewoners en waaraan we uw giften 
besteden. We wensen u weer veel leesplezier. 
 
Verschil tussen wooninitiatief en een reguliere instelling. 
In een instelling wonen cliënten en ontvangen zorg in natura (ZIN). 
Zowel Zorg als Wonen wordt betaald door de instelling en de bewoners. 
De instelling maakt de keuzes en beslist over beleid. 
Wij hebben gekozen voor een kleinschalig wooninitiatief.  
Hierdoor is de inspraak van de ouders en bewoners maximaal.  

Wij hebben als ouders een vereniging opgericht.  
Daarna hebben we in overleg met Wold&Waard een woning laten verbouwen 
voor onze kinderen. Zij huren hun eigen appartement van Wold&Waard. 
Iedereen betaalt maandelijks een bedrag voor het huishouden en wonen.  
De kosten van zorg en wonen zijn dus opgesplitst. 
 
Wij hebben kunnen kiezen uit diverse aanbieders voor het leveren van zorg. 
Omdat wij het belangrijk vinden dat onze kinderen wonen in een christelijke 
omgeving hebben we gekozen voor Stichting Sprank als zorgleverancier.  
De zorg wordt betaald uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) wat ze 
maandelijks ontvangen. 
 
De kosten van de algemene ruimten, waar ze dus gezamenlijk gebruik van 
maken, komen voor rekening van de vereniging Tamarisk. Dat zijn de gangen, 

de gezamenlijke woonkamer en keuken met inventaris, de gezamenlijke 
badkamer met ligbad en de tuin. Ook de kosten voor onze rolstoelbus vallen 
daaronder. Daarom doen we als ouders veel onderhoud zelf.  
Bij de start van ons initiatief hebben we veel aan fondswerving gedaan om alles 
te kunnen aanschaffen.  
Dat is ook de reden dat we zijn begonnen met het werven van donateurs.  
Op onze website www.tamariskzuidhorn.nl staat ook veel uitgelegd. 
 

Vervanging Zorgoproepsysteem en tillift 
Nu, na 12 jaar, is het zorgoproepsysteem aan vervanging toe.  
Dat betekent dat de telefoons, de oproepcentrale,  en alle andere zaken die de 
leiding nodig heeft om bereikbaar te zijn, opnieuw moeten worden aangeschaft.  
Kosten: rond € 18.000,-- .  
We hebben diverse fondsen benaderd en dat heeft het volgende opgeleverd: 
- Rabo-bank € 2500,--   
- Stichting Sprank: € 500,--  
- NH1816 Verzekeringen via Ubels Verzekeringen Leek: 2500,--   
- Stichting Emmaplein Foundation: € 1000.-- 
We zijn erg blij dat bovenstaande organisaties ons ondersteunen.  
Wilt u ons steunen met een gift?  Reknr: NL56INGB0008592145 tnv Tamarisk 

 
De tillift in de algemene badkamer moet ook worden 

vernieuwd. De kosten hiervoor zijn € 3.300,--  
Dat betalen wij uit de donateursgelden. 
 
Open Dag  
We kunnen nog niet overzien of we de open dag op  
21 maart 2021 kunnen organiseren.  
Op onze website www.tamariskzuidhorn.nl zullen we u 
informeren. 
 
Nieuwe stoel 
Omdat veel bewoners thuis zijn tijdens coronatijd 
hebben we hen verrast met een hangstoel. 
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Corona 
Op 15 juni zijn de meeste bewoners weer naar 

dagbesteding gegaan, wel weer een hele verandering in 
hun dagritme. Zo spannend en onwennig. Dankbaar 
zijn we, dat tot nu niemand besmet is met het virus.  
 
Tuin- en busonderhoud 
Het onderhoud van de tuin gebeurt door de ouders.  
De heggen worden gesnoeid, de straat schoongehouden 
van onkruid en er wordt bij de voordeur regelmatig een 
bloeiend bloemetje neergezet.  
De eigen tuintjes van de bewoners worden door henzelf 
samen met hun ouders verzorgd en zien er gezellig uit. 
De rolstoelbus kreeg ook een grote wasbeurt. 
 
Vakantie/feestweek Tamarisk in september! 

Dit jaar zijn de bewoners niet met vakantie geweest maar hebben 
ze hun vakantie thuis gevierd op Tamarisk!  
Alle bewoners kregen natuurlijk vrij en alleen dat al was een 
feestje!! Lekker uitslapen! Van te voren mochten de bewoners en 
begeleiding ideeën voor activiteiten in het ideeënbusje doen. Het 
enige waar we rekening mee moesten houden is dat we vanwege 
Corona niet teveel op drukke plekken mochten komen. Er kwamen 
allerlei begeleiders op de groep om leuke activiteiten te doen of mee 
te eten. Het was echt een feestje! Iedereen was blij! Ooh ja en op 
maandagmorgen werd in alle vroegte de tovertafel gebracht.   
Deze mogen wij een maand lang lenen van Sprank. Hoe mooi is dat!  
 
Op maandag zijn Rolanda, Wendy en Marjolein met Jesse, Margreet en Geertjan naar Pieterburen 
geweest om zeehondjes te spotten. Daarna hebben zij genoten van een lekkere lunch.  

Gerrit en Geert Elias gingen ondertussen samen met Regine en Marjan online kleding shoppen onder 
het genot van een high cappuccino. De rest heeft genoten van de net aangekomen tovertafel. ‘s 
Avonds stond er Chinees op het menu, smullen! Geertjan kreeg een vrijwilliger op bezoek die gezellig 
mee at!  

Dinsdag was Tamarisk omgetoverd tot een salon.  
De mannen werden geschoren en de nagels van de 
dames werden mooi gelakt. En wie dat wilde kreeg 
een heerlijk maskertje op! Ook de haren werden 

mooi gemaakt! Daarnaast was er een heerlijke high 
tea georganiseerd! ‘s Avonds hebben we ook lekker 
gegeten, aardappels, groente en een schnitzel! 
 
Woensdag zijn Berjan en Hillina op stap geweest 
met Marjan en Regine. Zij hebben het thee 
museum in Houwerzijl bezocht. Ingrid heeft een 
heerlijke fietstocht gemaakt naar Aduard met een 
vrijwilliger en heeft een lekker kopje koffie 
gedronken in het hotel. Het was een sportieve dag 
want Gerrit heeft ook wel 10 km gefietst en 
onderweg een kopje gedronken bij tante Til in Enumatil!  

 
Donderdagochtend zijn we creatief geweest met kastanjes. Wat zijn daar leuke resultaten uit 

gekomen! Heel leuk! ’s Middags kwam het poppentheater helemaal uit Rotterdam. Iedereen genoot 
met volle teugen van de poppen, de geluiden, het licht en vooral van de humor! We sloten deze dag af 
met de bonte avond, zoals we ook op bewonersvakantie gewend zijn. Er werden vele liedjes gezongen 
en er is gedanst. Zelfs met mondkapjes op (we moeten er nu toch aan wennen). We hebben erg 
gelachen!  
 
Vrijdag werden alle bewoners opgehaald door ouders. Wij als bewoners en begeleiding zijn nog aan het 
nagenieten en vonden het geweldig dat dit kon! We willen daarom ouders, de organisatoren Leoniek en 
Pien, vrijwilligers en de enthousiaste bewoners bedanken voor de mooie week die toch ondanks de 
spannende tijd een groot succes was. Hopelijk blijven we allen gezond! Groetjes team Tamarisk. 
 

Fijne en Gezegende kerstdagen gewenst  
 

Ingrid, Margreet, Jesse, Geert Elias, Gerrit, Hillina, Geertjan, Lex en Berjan. 


