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Nieuwsbrief
Nieuwsbrief per mail
Indien u de nieuwsbrief wilt ontvangen per mail, dan
kan dat ook.
Eigenlijk is het veel beter, dan besparen we de kosten van porto!
Wilt u uw mailadres doorgeven aan het secretariaat :
vanessenirene@gmail.com, dan ontvangt u de nieuwsbrief in uw mailbox.
Nieuwe Website
Hebt u onze nieuwe website al bekeken? Een aanrader om deze eens te
bekijken. Wij zijn er erg blij mee en we hopen u ook!
Djembé
Workshop
Op 16 december
hebben we een
Djembé workshop
gehad van
muziektherapeute
Esther Kooistra uit
Noordhorn.
Een aantal
bewoners hadden
gezonde spanning
van te voren, ze
wisten immers niet
wat ze te wachten stond. Nadat we ze hebben opgetrommeld schoof
iedereen enthousiast aan, behalve Geert Elias die moest wat meer de kat
uit de boom kijken. We merkten aan Esther dat ze ervaring met onze
doelgroep heeft en ze goed aanvoelde hoe ze dit kon aanpakken.
Esther vroeg wat voor dieren er in de dierentuin zijn… we begonnen met
de olifantenslag op de djembé. Waarna de muis, krokodil, papegaai en de
ezel volgden, dit was wel hilarisch. We hebben de bewoners allemaal zien
genieten! Geert Elias was ondertussen ook aangeschoven en tikte zachtjes
mee op de Djembé. Nadat we de dierengeluiden hadden geoefend vertelde
Esther een verhaal waar de bewoners geluid bij moesten maken of soms
de verhaallijn zelf bepaalden, erg leuk en verassend!
Er kwam een kerstboom voorbij die werd gekapt door de bouwvakkers, de
muis was bang voor de krokodil en de papegaai vloog in de weer
opgezette kerstboom. Na een half uur merkten we dat de concentratie bij
een aantal bewoners weg was en het was mooi geweest! Esther blies
samen met de bewoners het verhaal uit… Daarna heeft ze visitekaartjes
uitgedeeld en de bewoners bedankt,
Jesse heeft haar bedankt met een
speech en een kleine attentie. De
bewoners vonden het erg leuk, wie
weet kunnen we in de toekomst nog
een keer samen muziek maken.
Operatie Hillina
Hillina had de laatste tijd veel rugpijn.
Ze is begin november geopereerd en is
nu aan het herstellen. We zijn onze
Hemelse Vader dankbaar en blij met de
kundigheid van de artsen in het
ziekenhuis dat de operatie zo goed is
verlopen. Zo nu en dan is ze weer
aanwezig op Tamarisk en ligt ze op het
bed voor het raam. Fijn dat je er weer
bent Hillina en dat je de operatie zo
dapper hebt doorstaan. Zwarte Piet wist
haar te vinden bij haar ouders.

WELKOM BERJAN!
We zijn heel blij met onze negende bewoner in Tamarisk; Berjan Pieltjes. Berjan heeft eerst een
paar weekenden gelogeerd. Hij was meteen enthousiast. De ouders van Berjan, Arjan en Titia waren
ook overtuigd dat Berjan hier op zijn plaats is. Na een paar gesprekken over en weer is de beslissing
genomen. Berjan is de nieuwe en negende bewoner van Tamarisk. Op de verdieping heeft hij een
prachtige kamer + badkamer gekregen. De leiding heeft de kennismaking in de groep in goede
banen geleid en Berjan wordt al direct opgenomen in de groep. Hij ziet eruit als een nieuwkomer die
het meteen goed naar zijn zin heeft. Natuurlijk is het nog wel even spannend of dit allemaal zo goed
blijft gaan maar het ziet er nu heel goed uit. Daar zijn we allemaal blij mee. De oudergroep heeft
kennisgemaakt met Arjan en Titia op een zaterdagmorgen in Hotel-Restaurant In ’t Holt in Zuidhorn.
In de mooie serre van deze gelegenheid zaten we om 11.00 uur aan de koffie met appelgebak.
Goed om elkaar te ontmoeten, van elkaar te horen hoe het gaat in Tamarisk en voor ons om de
ouders van Berjan te ontmoeten. Op onze FB pagina zijn al foto’s vertoond. Wij hebben er alle
vertrouwen in dat we in de toekomst goed met elkaar kunnen samenwerken en hopen van harte dat
Berjan zich snel thuis gaat voelen in de groep en in z’n mooie kamer.

Sinterklaasfeest en Oud en Nieuw is
gevierd op Tamarisk met de bewoners
en leiding. Ze hebben er samen een
super gezellige avond van gemaakt.

Verwenavond
In maart werd er een verwenavond
georganiseerd en wilden deze stoere mannen
Berjan en Geertjan wel eens een masker
proberen.
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die
willen mee zwemmen. Op woensdag van
19.00 uur tot 21.30 uur zwemt Geertjan in
Oldekerk. Op vrijdag van 12.00 uur tot 13.00
uur zwemt Gerrit in het zwembad in Zuidhorn
en beiden zouden een zwemmaatje erg fijn
vinden.
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 het secretariaat op.
Gift of donatie
Wij vragen u uw gift of toegezegde donatie voor dit jaar over te maken op rekeningnummer:
NL56INGB0008592145 tnv Tamarisk Zuidhorn.
Wij wensen iedereen fijne zomer toe.

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

