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Nieuwsbrief
Welkom
De tiende Nieuwsbrief van Tamarisk ligt voor U.
Wij willen u op deze manier op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
U hebt te kennen gegeven door middel van uw gift cq. aanmelding als
donateur dat u Tamarisk een warm hart toedraagt.
En dat stellen we erg op prijs.
Coöperatie Tamarisk aangemerkt als ANBI
Vanaf 1 januari 2008 moeten organisaties aangemerkt zijn als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) om in aanmerking te komen voor
diverse fiscale voordelen.
Coöperatie Tamarisk heeft haar ANBI-beschikking van de Belastingdienst
ontvangen! Wat betekent onze ANBI-status concreet voor u?
Dat u ook in 2008 giftenaftrek kunt krijgen voor giften gedaan aan
Tamarisk. Informatie en voorwaarden voor het aftrekken van giften kunt
u vinden op www.belastingdienst.nl
De coöperatie Tamarisk is door de ANBI-beschikking geen
schenkings- of successierecht verschuldigd over een ontvangen
lijfrente of een erfrechtelijke verkrijging.
U ontvangt bij deze Nieuwsbrief een acceptgiro.
U kunt deze gebruiken voor het overmaken van uw gift/donatie in 2008
als Vriend van Tamarisk.
Welkom Hillina
Hillina is onze nieuwe toekomstige bewoner.
We heten je van harte welkom en hopen dat jij je spoedig thuis voelt bij
de andere bewoners.
Naam: Hillina Teeninga
Geboren: 23 juli 1981
Hobby’s: zingen, muziek luisteren, leuke dvd’s kijken, zwemmen,
wandelen met de pop (Betty), dansen.
Hillina is een gezellige jonge dame van 26 jaar oud en woont nog bij
haar ouders thuis. Zij functioneert op
het niveau van een drie a vier jarige.
Ze is sociaal en houdt van
gezelligheid.
Door een aan autisme verwante
stoornis is structuur en duidelijkheid
voor haar heel belangrijk.
Hillina werkt in Zuidhorn op het
dagverblijf voor ouderen, “het Rinket”.
Drie dagen werkt zij op de
cadeauafdeling en twee dagen op de
afdeling zeepmakerij. Dit doet zij met
veel plezier. Zij zingt in de kinderkerk
waar zij met een muziekteam de
kinderkerkdiensten begeleidt.
Dit doet zij 1x per maand.
Ze heeft ook diverse sportactiviteiten.
Zo zwemt Hillina minimaal 1x per week en 1x per week gaat zij
dansen(bewegen op muziek) in Oldekerk.
Familie is voor Hillina heel belangrijk, vooral met haar neefje Leon David,
is zij heel blij.

Meeleven met elkaar
Geertjan van Bekkum heeft klachten met betrekking tot zijn gezondheid.
We hebben zorgen om hem. Zijn moeder heeft een ernstige hartoperatie ondergaan en
het herstel gaat langzaam vooruit. We zijn dankbaar dat ze weer thuis is en verder kan
aansterken. Een voorspoedig herstel verder gewenst.
Oproep
Vrijwilligers, schilders, chauffeurs enz
We hebben straks veel vrijwilligers nodig bij de inrichting, schilderwerk enz.
Heeft u bepaalde vaardigheden en wilt u helpen in de maand oktober, meldt u zich dan aan bij het
secretariaat of via email. Meldt u er even bij waarmee u ons wilt helpen?
Wilt U ons helpen?
U kunt een actie starten of anderen informeren over ons project.
Ook zijn we bereid een lezing te houden. Neemt u gerust contact met ons op.
Uw actie zal, als u daar prijs op stelt, worden vermeld in de nieuwsbrieven en op onze website.
Wat is er gedaan:
-Begin dit jaar is er een Benefietconcert georganiseerd in de Rank te Zuidhorn.
We mochten € 5.005,-- ontvangen. Ongelooflijk hoe veel werk er is verzet door de diverse leden
van de Rank. Het was indrukwekkend en hartverwarmend.
Dat onze kinderen welkom worden geheten binnen deze gemeente voelt goed!
-fam. Driebergen uit Leeuwarden hebben heel veel appels geschild en hiervan taarten gebakken,
het leverde € 900,-- op.
-Van de diaconie van de geref. Kerk te Lier ontvingen we de kerstcollecte € 278,25
-Van diverse families ontvingen we giften ivm gehouden kaartenacties, ook Erwin Suithoff heeft
veel kaarten gemaakt en verkocht voor Tamarisk. Heel erg bedankt voor het vele werk.
-We kregen van u dit jaar aan giften rond € 8.900,-Er waren veel extra giften bij. We zijn diep onder de indruk dat u op deze wijze laat blijken dat u
ons een warm hart toedraagt. Dank u wel.
Van de volgende fondsen hebben we toezeggingen of gelden gekregen:
Fonds verstandelijk gehandicapten, Oranjefonds, Nationaal Revalidatiefonds, Stichting
Dijkverzwaring, Stichting H.S. Kammingafonds geeft een bijdrage voor de aanschaf van een
rolstoelbus, SkaNfonds geeft een bijdrage voor therapiebad en inrichtingskosten, Nederlandse
Stichting voor het gehandicapte kind (NSGK), VSBfonds, Rabo Stimuleringsfonds, Monuta Charity
Fund geeft een bijdrage voor TV en/of computer, Hazewinkelfonds, Stichting Algemeen
Welzijnsfonds, Stichting Emmaplein Foundation heeft een bijdrage gegeven voor het inrichten van
natte cel cq therapiebad, Essent Nederland BV, Caravanbedrijf Egberts BV Leek, Rabofoundation,
Stichting nationaal kinderfonds, Fundatie van den Santheuvel Sobbe geeft een bijdrage voor
aangepaste bus en therapiebad.
Omdat we druk bezig zijn met de aanschaf van de inrichting hebben we de fondsen gevraagd om
een voorschot en vele fondsen hebben hieraan gehoor gegeven.
Fondswerving ten behoeve van de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten:
We zijn druk aan het sparen voor de inrichting van de gezamenlijke ruimte, hoog-laagkeuken,
rolstoelbus en therapiebad. We zijn er nog niet, doet u al mee?
Laatste nieuws:
De bouw van Tamarisk gaat voorspoedig en volgens
plan. Heeft u de foto’s al op onze website gezien?
De planning is nog steeds dat de bouw in
oktober/november wordt afgerond. We houden u op
de hoogte op de website of met een extra
Nieuwsbrief.
Sprank gaat de zorg voor onze bewoners op zich
nemen en we zijn in overleg hoe die er uit gaat zien.
We zijn vol vertrouwen en zijn dankbaar dat alles nu
echt gaat beginnen.
Een hartelijke groet van alle toekomstige bewoners van Tamarisk

