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Nieuwsbrief
JAARWISSELING 2016/2017 TAMARISK
Na een spannende tijd voor de meeste bewoners van Tamariks
(sinterklaas en kerst) het laatste feestje van december: Oud en Nieuw.
Met kerst was iedereen bij ouders, dus nu was iedereen op Tamarisk, en
we hadden er zin in….. Overdag werden er oliebollen gebakken, wat
zorgde voor de gezellige aanloop naar de avond en de nacht.
Ook waren er lang van te voren door alle bewoners lekkere hapjes bedacht
die we zouden klaarmaken, en opeten. Na het avondeten was er een
gezonde spanning voelbaar, en regelmatig werd even gevraagd hoe laat
het was, en hoe lang het nog zou duren voor het twaalf uur was. Een deel
van de bewoners ging met een begeleider naar de kerkdienst, om zo het
oude jaar af te sluiten. De rest bleef op Tamarisk. Na de kerkdienst
hebben we gezellig met z’n allen koffie gedronken met wat lekkers of een
oliebol.
De klok tikte verder en we gingen ons bezig houden met de hapjes, en
alles klaarmaken en klaarzetten, en we zochten allemaal een plekje om de
klok op TV goed te kunnen zien, en zo samen af te tellen……
Even voor twaalf hebben we het vuurwerk klaar gelegd, en even goed
gekeken waar de lontjes zitten. En eindelijk: twaalf uur! We hebben elkaar
allemaal het beste gewenst voor het nieuwe jaar, en gingen naar buiten.
De bewoners die niet zo houden van vuurwerk hebben we in een stoel in
de hal gezet, zodat ze alles goed konden zien, en toch op een veilige
afstand van al dat Nieuwjaarsgeweld. Ook kwamen er nog ouders langs
om iedereen een goed Nieuwjaar te wensen. Na het afsteken van het
vuurwerk was het voor verschillende bewoners laat genoeg, en die hebben
we naar bed gebracht. De bewoners die nog even wilden nagenieten van
deze gezellige avond bleven in de woonkamer. We kunnen terugkijken op
een goede jaarwisseling, en kijken vol vertrouwen vooruit naar het nieuwe
jaar.
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Impressie van nieuwjaarsvisite op 11 januari met ouders en personeel van Tamarisk
Alle ouders namen heerlijke hapjes mee en de leiding van Tamarisk zorgde voor het drinken.
Het was super gezellig om elkaar in deze ontspannen sfeer te ontmoeten en elkaar het allerbeste te
wensen in dit nieuwe jaar.

Alle bewoners hebben een eigen tuin(tje).
Gerrit beleeft veel plezier aan zijn tuin.
Elke dag geeft hij zijn aardbeiplant
water en daarmee is hij erg druk.
Ook heeft hij bloeiende planten gekocht.
Direct uit zijn werk moeten de planten water. Hij
vindt het fijn ergens voor verantwoordelijk te zijn.
Echter heeft hij gemerkt dat er andere dieren zijn
planten ook lekker vinden en daarom heeft hij
samen met de leiding een net gekocht. De leiding
helpt hem te begrijpen dat er meer nodig is dan
alleen water.
Het voorjaar is begonnen
En samen met Jos heeft Gerrit zijn tuin al weer
tiptop in orde.
Dat wordt een heerlijke zomer met lekker genieten
van de zon en je tuin Gerrit!
Open huis 18 maart 2017
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief was er
op 18 maart 2017 een “Open huis” van 13.00 uur tot
16.00 uur in Tamarisk.
Het was gezellig ingericht en er kwamen veel
mensen een kijkje nemen op Tamarisk.
Was u niet in de gelegenheid om te komen? In de
Nieuwsbrief van november 2017 wordt de open dag
van 2018 aangekondigd!
Ideetje??
Hebt u wel eens het idee gehad om in uw kerk,
gemeente, vereniging of met uw bedrijf een
fondswervingsactie te organiseren voor Tamarisk?
Tamarisk is in veel dingen afhankelijk van uw hulp.
Door uw hulp kunnen we extra zaken aanbieden aan
de bewoners zoals de rolstoelbus, onderhoud
algemene ruimten en de tuin, uitjes enz. Wilt u iets
organiseren, neem dan even contact met ons op. U
kunt uw een gift over te maken op rekeningnummer:
NL56INGB0008592145
Wij wensen iedereen een fijne zomer toe

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

