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Nieuwsbrief

Welkom
Het is zover!!!

Het is zover!!!.
Tamarisk is gestart. Onze kinderen hebben een eigen woonplek.
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Eind september hebben we als ouders en bewoners kennisgemaakt
met de leiding die door Sprank is aangenomen.
We hebben met elkaar gegeten in een restaurant in Briltil,
wat een fijne manier om met elkaar kennis te maken.
Iedereen was opgetogen. Nu gaat het dus echt beginnen.
De hele maand oktober heeft de leiding zich georiënteerd met betrekking
tot de zorg van de bewoners, de technische snufjes die zich in huis
bevinden zoals van het hoog/laag kantelbad met bubbels, de alarmering,
de zaken die te maken hebben met de beveiliging en de brandweer.
Maar het belangrijkste is de zorg voor onze bewoners.
In het begin zal er geen slaapwacht zijn, maar een waakwacht.
Dat wil zeggen dat er altijd iemand aanwezig is, ook ’s nachts,
die waakt en die bereikbaar is voor vragen van de bewoners.
We hebben hier samen met de leiding voor gekozen om hen op deze
manier een veilig gevoel te geven.
Uitreiking sleutels aan bewoners
Op 7 november hebben de bewoners de sleutel uitgereikt gekregen van
mw. Klijn, directeur van Wold en Waard.
Wat waren ze blij met de sleutel van hun eigen appartement.
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Op onze website staan nog veel meer foto’s van de sleuteloverhandiging

Instandhouding van Tamarisk.
We hebben besloten niet te stoppen met de nieuwsbrieven en met de vriendenkring rond
Tamarisk. We willen u vragen om Vriend te blijven van Tamarisk.
Reden hiervan is dat de kosten hoog zijn van de rolstoelbus en inrichting cq onderhoud
van de algemene ruimten.
Wilt u echter niet meer meedoen, dan kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar
woongroep_tamarisk@hetnet.nl of een brief te schrijven dat u zich terugtrekt.
U ontvangt bij deze nieuwsbrief een acceptgiro indien u in 2008 uw toegezegde bijdrage
nog niet heeft overgemaakt.
Aanschaf schommel
Jesse houdt erg van schommelen dus nu zijn we bezig met de aanschaf van een schommel
voor 2 personen. Want ook anderen houden van schommelen.
Verder heeft de inrichting van de tuin onze aandacht.
Zo zijn er nogal wat zaken die onze aandacht blijven vragen.
Rolstoelbus
De rommelmarktcommissie van de Protestantse kerk Leek-Oldebert heeft ons uitgekozen
als goed doel ten behoeve van de aanschaf van de rolstoelbus.
We hebben van hen € 3.000,-- ontvangen.
Door de vele giften voor de rolstoelbus hebben we de bus kunnen bestellen.
We verwachten deze eind december. Het is een 9-persoonsrolstoelbus.
We hopen dat ze heel veel plezier van de bus zullen hebben.
We houden u op de hoogte.
Vlag hoog in top
Van de Vlaggenindustrie Groningen hebben we een vlaggenstok en
vlaggen ontvangen. Op de foto ziet u dat de vlag al hoog in de top
staat.
Spontaan ontvingen we van Brinkman Bedrijvengroep ook een
bijdrage, geweldig vinden we dat iedereen zo met ons meedoet en
meeleeft.
Van de volgende fondsen hebben we toezeggingen
of gelden gekregen:
Fonds verstandelijk gehandicapten, Oranjefonds, Nationaal
Revalidatiefonds, Stichting Dijkverzwaring, Nederlandse Stichting voor
het gehandicapte kind (NSGK), VSBfonds, Hazewinkelfonds,
Stichting Algemeen Welzijnsfonds, Monuta Charity Fund,
Essent Nederland BV, Caravanbedrijf Egberts BV Leek,
Rabofoundation en Rabo Stimuleringsfonds,
St. Nationaal kinderfonds, Stichting Emmaplein Foundation,
SkaNfonds, Fundatie van den Santheuvel Sobbe,
St. H.S. Kammingafonds, van M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
hebben we ook een bijdrage ontvangen voor de rolstoelbus.
Van de meeste fondsen hebben we de toegezegde bijdragen of een
gedeeltelijke bijdrage ontvangen, zodat we de inrichting van de
algemene ruimten hebben kunnen bekostigen.
Vooral het kiezen van de hooglaagkeuken, de meubels in de
huiskamer en de vloerbedekking was een hele klus.
Maar het is prachtig geworden!
Open dag
Het is onze bedoeling in de maand april 2009 een open dag te
organiseren. Zo gauw er meer bekend is, ontvangt U, als Vriend van Tamarisk, een uitnodiging.
We hopen dat u allemaal komt.
Een hartelijke groet namens alle bewoners van Tamarisk
Gezegende kerstdagen toegewenst en een goed 2009

