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Nieuwsbrief
Extra porto…..onze excuses
Helaas is er bij de vorige nieuwsbrief iets fout gegaan.
We hebben te zwaar papier gebruikt, waardoor veel mensen porto
moesten betalen. We betreuren dat en bieden onze excuses hiervoor aan.
Hoe een smartphone en sociale media een verrijking kunnen zijn.
Ingrid en WhatsApp.
De afgelopen jaren is er een
stormachtige ontwikkeling
geweest op communicatie gebied.
Met de computer en de
smartphone deden zaken als
Hyves, facebook, sms en
WhatsApp hun intrede.
Deze ontwikkelingen waren niet
echt besteed aan Ingrid.
Ze heeft wel korte tijd een Hyves
account gehad, maar het boeide
haar niet echt en binnen de
kortste keren begon ze haar
“vrienden” te verwaarlozen.
Toen Ingrid afgelopen zomer bij
haar ouders op de camping was
werd echter haar belangstelling
gewekt voor de “familieapp”
bestaande uit haar ouders en
beide zussen.
Ingrid moest vooral smakelijk
lachen om de selfies en
opmerkingen over en weer van
haar zusters.
Als Ingrid de berichtentoon
hoorde van het mobieltje van een
van haar ouders, dan was ze er
als de kippen bij om te zien wat
voor bericht er binnen gekomen
was.
Zo ontstond het idee om haar vertrouwd te maken met de werking van
een smartphone en met name het versturen van berichten.
Ze had deze vaardigheden bijzonder snel onder de knie en zo kon ze als
contact worden toegevoegd aan de familie app.
Nu worden ouders en zussen overspoeld met berichten over haar
dagelijkse activiteiten, selfies en foto’s . We zien wat er s ’avonds gegeten
wordt in Tamarisk met de nodige smileys.
En elke avond wenst Ingrid de hele familie “welterusten”.
Ingrid die normaal moeite heeft om zich verbaal te uiten, heeft met
WhatsApp een uitlaatklep gevonden voor veel dingen die ze anders nooit
met anderen (familie) deelde.
Jaarlijkse bijdrage
U ontvangt bij deze nieuwsbrief het verzoek om uw jaarlijkse bijdrage over
te maken.
Wilt u uw familie/vrienden vragen om ook “Vriend van Tamarisk” te
worden? Zo dragen we samen de zorg voor onze kinderen.

Vrienden van Tamarisk, de donateurs
Zo lang Tamarisk er is, zo lang is er ook al de groep sponsoren “Vrienden van Tamarisk”
En die vrienden zijn door de jaren heen van grote waarde geweest!
Bij de inrichting van de openbare ruimten tijden de bouw hebben we veel dingen kunnen realiseren
dank zij de bijdragen van onze sponsoren.
En ook nu Tamarisk al weer ruim 6 jaar draait maken
we nog steeds dankbaar gebruik van de donaties die
jaarlijks binnen komen. Zo was het de afgelopen
jaren mogelijk om een piano aan te schaffen.
Er kon Wi-Fi aangelegd worden in het gebouw, dit
maakt het b.v. voor Margreet mogelijk om te skypen
met haar broer en schoonzus die in Brazilië wonen.
Veel plezier hebben de bewoners ook van de duofiets met trap ondersteuning.
Zoals gezegd, Tamarisk draait al weer ruim 6 jaar.
De tijd gaat hard, en de tand van die tijd knaagt aan
alle spullen die intensief gebruikt worden.
De sponsorgelden worden gebruikt om het
voorzieningenniveau op peil te houden.
Wij, ouders en bewoners blijven dan ook onverminderd dankbaar voor uw steun en betrokkenheid!
Gerrit heeft een nieuwe rolstoel
Gerrit heeft een nieuwe rolstoel en hij is er erg blij mee.
Hij heeft zelf de kleur uitgekozen en hij vindt de rolstoel lekker
zitten. En dat is natuurlijk erg belangrijk.
De oude rolstoel is 6 jaar oud en dan komen er zoveel gebreken
aan dat er voor vervanging is gekozen.
Gerrit werkt nog steeds op hoeve Paradij dichtbij
Aduard. Hoeve Paradij ligt aan de Friese
Straatweg. Gerrit geniet daar van de dieren en
van het werk. Er wordt veel plezier gemaakt en
veel gelachen.
Gasten zijn welkom en er is gelegenheid om er
een kopje koffie te komen drinken.
Daarna kun je in de winkel iets kopen van wat er
wordt gemaakt.
Elk seizoen heeft zijn eigen specialiteiten.
Zo schildert Gerrit dit voorjaar graag
vogelhuisjes. Hij heeft er al veel verkocht.
Ze kosten € 7,50
Dus pak je kans en bestel bij Gerrit.
Neem Hoeve Paradij op in je fietsroute, dan kun
je zien hoe Gerrit aan het werk is. Hij is op woensdagmiddag en
vrijdagmiddag vrij, dan zul je hem er niet aantreffen.
Wat zijn de verdere plannen?
Alle bewoners gaan in mei weer met elkaar op vakantie.
Dat is een midweek waar erg naar uit gezien wordt zowel de
bewoners als de leiding.
Er zijn zorgen over de bezuinigingen met betrekking tot de
huishoudelijke hulp, welke ook gelden voor onze kinderen, de bewoners van Tamarisk.
We zijn hierover in gesprek met de gemeente.
Vol vertrouwen op onze Hemelse Vader gaan wij door met ontwikkelen van plannen hoe we dit
gaan oplossen.
We vragen u een gift over te maken op rekeningnummer NL56INGB0008592145

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

