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Nieuwsbrief
Verslag van het afscheid van 2 stagiaires
Vrijdagavond 29 januari 2010
Het belooft een gezellige
avond te worden.
Vanavond nemen 2 stagiaires
afscheid van Tamarisk.
Nu is een afscheid natuurlijk
niet zo leuk maar wat er aan
vast zit wel; een gezellige
avond!
Eerst eten we met elkaar:
vis, gebakken aardappelen en
sperzieboontjes wat Johan
(S) heeft klaargemaakt.
Na het eten gaat Geert Elias
met Giny even naar het dorp
en doen Irene en Johan de
afwas 
Lineke komt als stagebegeleider ook nog even buurten.
Nadat Hillina en Ingrid naar gymnastiek zijn geweest gaat het beginnen.
Geertjan en Margreet zijn er dit weekend niet maar die hebben andere
leuke dingen te doen. Irene en Anja (de stagiaires) hebben de tafels aan
elkaar geschoven en we krijgen op een feestelijk bordje een lekker stukje
taart met een kopje koffie of thee. We doen een rondje waarin we
vertellen waar Anja en/of Irene goed in was. Het varieert van; ‘de was
doen, koken, veel leuke dingen met mij doen’.. tot.. ‘ jullie komen toch
nog wel een keertje terug‘? Voor beide dames hebben we als bewoners en
team een leuk aandenk-boek gemaakt met van iedereen een A4tje met
een foto, leuk verhaal of tekening die Ingrid en Jesse aanbieden.
Dit wordt zeker gewaardeerd en ook de mand met cadeautjes die vanuit
het team komt is zeer welkom. Wij krijgen van Irene en Anja een leuke
film van Teigetje als aandenken; dan
kunnen we die gezellig een keertje met
elkaar kijken Dan gaan we los;
sjoelen.
Twee sjoelbakken op tafel, Gerrit haalt
een cd van Andre van Duin erbij, en er
wordt fanatiek gespeeld hoor!
Wie er gewonnen heeft weten we niet
meer maar gezellig was het zeker!
Als de sjoelbakken opgeruimd zijn
gebeurt er iets leuks! Er worden
verschillende zakken chips over de tafel
gegooid en je mag gewoon graaien!!
Dat is best even zoeken als je zoals Lex
alleen van wokkels houdt maar het geeft
veel pret!
We doen nog chips-memory (ter plekke
bedacht) en Lineke moet van Jesse de
gang op en moet dan raden welk stukje chips hij in gedachten heeft..
moeilijk Jesse!! Al met al hebben we een hoop lol gehad met elkaar, een
geslaagde avond. Om 22.15 uur stoppen we ermee, het was een leuk
feestje!
Het verslag is van leiding:
Giny Moltmaker

Sinterklaasavond 2009
Samen hebben de bewoners met leiding
oudejaarsavond gevierd
en genoten ze van het vuurwerk
Op kraamvisite bij
Margriet Elting
(leiding)
Jesse bewondert de
baby

Een winters plaatje,
maar niet iedereen
vond de sneeuw
leuk.
Onderhoudswerkzaamheden
Op vrijdag 4 maart gaan alle bewoners “verplicht” naar hun ouders. De vloeren van de gangen en de
woonkamer zijn aan een onderhoudsbeurt toe. Al vroeg zijn diverse ouders aanwezig om alle meubels
te verwijderen uit de woonkamer, keuken en gangen. Het is even zoeken, waar zetten we alles neer.
Gelukkig vinden de bewoners het goed dat de meubels in hun appartementen gezet mogen worden.
Zij zijn er immers toch niet…. Wel raar… verplicht naar de ouders toe, we wonen hier toch wordt er
gezegd. Maar wat is het mooi geworden. Komt u eens langs om te kijken? U bent altijd welkom
Acceptgiro
U ontvangt bij deze nieuwsbrief een acceptgiro.
Word vriend van Tamarisk
Wat zijn we blij met uw steun. Zo blijft het mogelijk dat onze
jonge mensen met veel plezier kunnen wonen in Tamarisk.
Wij gaan sparen voor de aanschaf van een AED (dit is een hartdefibrillator waarmee men het hart van
een patiënt soms weer op gang kan helpen). Helpt u mee?
Wilt u uw familie/vrienden vragen om ook “Vriend van Tamarisk” te worden?
Zo dragen we samen de zorg voor onze kinderen.
Zorgen.
Naast al het vrolijke en mooie nieuws zijn er ook zorgen.
Al sinds 2007 bedenkt de regering mogelijkheden om te bezuinigen op de AWBZ.
Het vreemde is nu dat procentueel het meest bezuinigd wordt op de budgetten van mensen met een
meervoudige beperking. En dat zijn nu juist de meeste bewoners van Tamarisk.
Inmiddels is een bureau bezig met een onderzoek naar de effecten van de bezuinigingen op
kleinschalige woonvormen. Binnenkort worden de resultaten van dit onderzoek bij 10 woonvormen,
waaronder Tamarisk, aangeboden aan het Ministerie van WVS.
Het is best wel spannend en wij zijn erg benieuwd naar het resultaat, kan de nodige zorg blijvend
worden geboden ?
Een hartelijke groet namens alle bewoners van Tamarisk

