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Nieuwsbrief
Tamarisk heeft een nieuwe website
U kunt ons nu vinden op www.tamariskzuidhorn.nl
Bij een nieuwe website hoort ook een nieuw emailadres.
Dat is geworden info@tamariskzuidhorn.nl
Tamarisk stopt met verzending van acceptgiro per 1 januari 2014
Door het steeds meer gebruiken van internetbankieren zal het gebruik van
acceptgirokaarten stoppen. Wij moeten het dus nu anders gaan doen.
Om de kosten laag te houden vragen we u om uw emailadres aan ons door
te geven zodat u in het vervolg onze nieuwsbrief per mail gaat ontvangen.
Indien u geen mailadres heeft, ontvangt u onze nieuwsbrief gewoon per
post. Ook zullen we u als herinnering voor het overmaken van uw
toegezegde donatie een brief bijsluiten. Wilt u ons blijven steunen, uw
gebed en uw financiële steun als donateur zijn erg belangrijk voor ons.
Zorgen om PGB
Alle bewoners van Tamarisk ontvangen een persoonsgebonden budget voor
het betalen van de kosten van begeleiding en zorg, gegeven door de
leiding. Zoals u vast wel heeft gehoord gaat de regering bezuinigen op de
persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Wij weten nog niet welke
consequenties dit gaat geven, maar dat er bezuinigd gaat worden op de
zorg voor onze kinderen is wel duidelijk. Zoals het nu lijkt worden de
wooninitiatieven zoals Tamarisk ontzien in 2014.
We houden u op de hoogte.
Tamarisk bestaat 5 jaar.
Het is al weer 5 jaar geleden dat Tamarisk is
gestart. Op zaterdag 9 november kwamen we
bij elkaar in restaurant/zalencentrum Balk in
Zuidhorn om dit te vieren. We zijn heel erg blij
met de goede zorg die door de leiding van
Sprank aan onze kinderen wordt gegeven.
Onze kinderen voelen zich thuis in hun
appartement. Het is hún woning en wij zijn als
ouders erg trots op hen.
Ze doen het geweldig goed met elkaar en
vormen een fijne groep.
Op zaterdag 9 november hebben we dat samen
met bewoners, de leiding, de vrijwilligers en
alle ouders gevierd.
Rond 16.00 werden we feestelijk ontvangen bij
zalencentrum Balk in Zuidhorn met koffie en
cake. Nadat iedereen was gearriveerd en van
drinken was voorzien, heette onze voorzitter
Eddy van Essen iedereen van harte welkom.
We zijn dankbaar dat onze Hemelse Vader deze
afgelopen jaren zo goed voor ons heeft
gezorgd. Wel hebben we zorgen voor de
toekomst, maar we blijven vol goede moed en
vertrouwen dat goede zorg voor onze kinderen
mogelijk blijft. Eddy vertelde dat onze
vrijwilliger Rein van der Velde, die in het
Zonnehuis is opgenomen, een bloemetje heeft
ontvangen als dank voor het vele werk dat hij
voor Tamarisk heeft gedaan. Daarna zijn we
spelletjes gaan doen. Iedereen kon zo samen
op een ontspannen manier elkaar beter leren
kennen. Om 18.00 uur stonden er diverse heerlijke stampotten klaar op de
tafels. Daar werd lekker van gesmuld. Met het ijs als nagerecht waren de
buiken meer dan gevuld. We sloten het feest af met het zingen van enkele
liederen, begeleid met gitaar door Giny, (leiding)
Wat zijn we blij en dankbaar dat we dit met elkaar hebben mogen vieren.

Beste lezers/lezeressen,
Mijn naam is Marije Damstra. Ik heb vanaf oktober 2012 tot en met
augustus 2013 stage gelopen bij Tamarisk in Zuidhorn. Ik weet nog wel dat
ik erg moest wennen aan de bijzondere werktijden en de huishoudelijke
taken. Ik moest opeens boodschappen doen, eten koken en wasjes draaien.
Ik vond het wel lastig om de zorg en daarnaast de huishoudelijke klusjes te
combineren. Hoe meer ervaring ik kreeg, des te beter het ging uiteraard.
Mijn collega’s en de bewoners hielpen mij heel veel bij alles. De meeste
bewoners wisten precies hoe alles ging.
Ik voelde mij altijd op mijn gemak op Tamarisk.
De collega’s en bewoners gaven mij veel de bevestiging dat ik het goed
deed.
Wanneer ik aan het eind van de week weer moest stagelopen, werd ik al opgewacht met
allemaal verhalen en avonturen die de bewoners hadden beleefd die week. Daarom begon ik
de dienst vaak met een kopje thee om zo alle verhalen van de bewoners te horen.
De bewoners vonden het altijd erg gezellig als ik er weer was. Het leuke aan een stagiaire is
dat de bewoners hierdoor meer individuele aandacht konden krijgen. Ik zorgde er dan ook
altijd voor dat ik in de diensten met iedere bewoner een praatje had gemaakt of een activiteit
had gedaan. Het leukste vond ik de kleine uitstapjes… boodschappen doen bij de winkel,
fietsen op de DUOfiets of wandelen in het parkje van Zuidhorn. Ik ging ook vrijwel iedere
woensdagavond met de bewoners mee naar het zwembad. Niet omdat het moest maar
gewoon omdat ik het zo gezellig vond. Zo mocht ik ook als afsluiting van het zwemseizoen
mee naar de barbecue. Ik genoot van deze uitstapjes. Ik ben nog nooit binnen een stage naar
zoveel leuke uitstapjes geweest!
Ondanks dat ik een pauze had binnen mijn stage van bijna twee maanden, is het mij
uiteindelijk gelukt om in de zomervakantie mijn stage en hiermee mijn diploma te halen.
Mijn begeleiders Lineke en Margriet hebben mij hier erg bij geholpen. Ik ben mijzelf erg
tegengekomen binnen mijn stage op Tamarisk maar het is voor mij wel het meest leerzame
jaar geweest binnen mijn opleiding.
Vrijwilligers
Zoals overal in de zorg zijn ook in Tamarisk een aantal vrijwilligers actief.
In allerlei taken zijn zij behulpzaam: vervoer met de bus naar het zwembad;
begeleiding op de fiets; een spelletje doen, helpen bij het tuinonderhoud en zo nog meer.
Enthousiaste vrijwilligers die ook een steentje willen bijdragen aan het reilen en zeilen bij
Tamarisk zijn van harte welkom. Heeft u belangstelling voor een van deze aktiviteiten,
dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met de leiding tel: 0594 506389
Er bereikte ons een heel droevig bericht, één van onze vrijwilligers, Rein van der Velde raakte
ernstig gewond bij een val. Met een dwarslaesie werd hij naar het ziekenhuis vervoerd en nu
wordt Rein verpleegd in het Zonnehuis in Zuidhorn. Dit aangrijpende bericht maakte veel
indruk op de bewoners. Ieder van hen verwerkte dit op zijn/haar heel eigen manier.
Rein was steeds heel betrokken bij de bewoners, zij waren erg op hem gesteld.
Voor Rein en zijn vrouw Gea is dit een zware weg. Wilt u voor hen bidden?

Word vriend van Tamarisk

Wilt u uw familie/vrienden vragen om ook “Vriend van Tamarisk” te worden?
Zo dragen we samen de zorg voor onze kinderen.
Maak een gift over op rekeningnummer 8592145
Indien u uw toegezegde donatie voor 2013 nog niet heeft overgemaakt,
ontvangt u bij deze nieuwsbrief de laatste keer een acceptgirokaart.
We verzoeken u zoveel mogelijk gebruik te maken van internetbankieren.
Gezegende kerstdagen toegewenst en een fijn 2014

Een hartelijke groet van Ingrid, Jesse, Geert Elias, Gerrit, Hillina,
Geertjan, Lex en Margreet

