
 
We vertellen iets over Tamarisk, de bewoners en waaraan we uw giften 
besteden. We zijn erg blij met u en kunnen niet zonder u! 
Daarom waren we erg blij u te ontmoeten op onze open dag in maart 2018. 

In maart 2020 gaan we weer een open dag houden.  
U hoort van ons de datum in een andere nieuwsbrief. 
 
In november 2008 zijn we gestart als woongroep Tamarisk met 8 jonge 
mensen. We zijn dankbaar dat onze kinderen nu 10 jaar wonen in Tamarisk. 
Het blijft elk jaar spannend of we voldoende geld voor zorg ontvangen. 
Daarom is Berjan nu ook als 9e bewoner komen wonen op Tamarisk.  

 
Bewonersvakantie 
De vakantie met de hele groep was weer geweldig. 
Wat hebben ze genoten met elkaar. 
Een foto-impressie van de bewonersvakantie in Aelden 

 

 
November 2018 
Nummer 31 

 
 
Welkom  
 

Een foto- 
impressie van de 
bewonersvakantie mei 
2018 
 
Wonen van Berjan in 
Tamarisk 
 
Nieuwe vlag Tamarisk 
 
Sparen voor een 
vaatwasser 
 
Vrijwilligers 
 
Ideetje? 
 
Nieuwsbrief per mail 
 
Donatie of gift 
 
 

 
 
 
COOPERATIE  
TAMARISK UA 
Secretariaat:  
mw. I. van Essen 

Punter 2  
9801 MJ Zuidhorn 

0594 507791 
Inschrijfnummer  

K.v.K. 04067579 
 
Email: 
vanessenirene 
@gmail.com 

 

website: 
www.tamariskzuidhorn.nl 

 
facebook 
https://www.facebook.com/
woonvormtamarisk 

 
Rekeningnummer:  
NL56INGB0008592145 
t.n.v.  
Coöperatie  

Tamarisk UA 
Leek 

 

 
 
 

 

Nieuwsbrief 



Wonen van Berjan in Tamarisk 
Sinds 11 februari 2018, mag Berjan zich de negende bewoner van Tamarisk 
noemen. 
Eerst 2 keer een weekend logeren en toen voor het permanente wonen. 
Best spannend voor Berjan, maar ook voor ons als ouders/gezin. 
Berjan is geweldig warm ontvangen door de mede bewoners en personeel.  Wij 
werden warm ontvangen in de oudergroep. 
Nu zijn we een goed half jaar verder en Berjan heeft het prima naar zijn zin. 

Tamarisk ziet hij echt als zijn thuis. 
Berjan mag zichzelf zijn en we zien een ontspannen Berjan, die zijn grapjes 
uithaalt, zijn sociale ik mag laten zien, maar ook kan aangeven als iets niet 
leuk of spannend is. Kortom wij als ouders hebben nog steeds het gevoel dat 
we een goede keuze gemaakt hebben om de kans aan te grijpen om Berjan 
bij Tamarisk te laten wonen. Berjan is gelukkig in zijn nieuwe kamer en we 
zien dat de medebewoners hem hebben geaccepteerd en hebben opgenomen 

in hun kring van medebewoners. 
Vriendelijke groet, Titia Pieltjes-Pilat  

 
Gerrit is Ajax fan 
In augustus heeft Gerrit de open dag van Ajax bezocht. Een geweldige 
ervaring voor hem. Een rondleiding, in het doel staan op het veld, de 
kleedkamers, alles heeft hij mogen bekijken. 

Hij weet veel van voetbal, vraag hem er maar naar als je hem ziet. 
 
Aanschaf nieuwe vlag Tamarisk 
Van de donateursgelden hebben we nieuwe 
vlaggen aangeschaft.  
 
Sparen voor een vaatwasser 

Na 10 jaar is onze vaatwasser aan vernieuwing 
toe. 
We gaan van de donateursgelden sparen voor 
een nieuwe vaatwasser.  
Doet u mee?  
 
We zoeken nieuwe donateurs.  

Door diverse omstandigheden hebben een aantal donateurs opgezegd. 
Meld u aan bij het secretariaat als nieuwe donateur en u ontvangt 2 keer per jaar onze nieuwsbrief.  
 
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. Voor het aankleden enz is er hulp geregeld. Alleen voor het 

zwemmen zoeken ze een zwemmaatje. 
 
Ideetje?? 
Hebt u wel eens het idee gehad om in uw kerk, gemeente, vereniging of met uw bedrijf een 
fondswervingsactie te organiseren voor Tamarisk? 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.  
 
Wilt u ons steunen met een gift of donatie? 
Wij vragen u uw gift of toegezegde donatie voor dit jaar over te maken op rekeningnummer: 
NL56INGB0008592145 tnv Tamarisk Zuidhorn. 
 
Nieuwsbrief per mail 
We hebben al veel aanmeldingen ontvangen voor verzenden van de nieuwsbrief per mail. 
Heeft u uw mailadres al doorgegeven aan het secretariaat voor het ontvangen van de nieuwsbrief?  

U kunt dit doen door mailen naar: vanessenirene@gmail.com  
 

Wij wensen iedereen fijne gezegende kerstdagen toe. 
Een hartelijke groet van Ingrid, Jesse, Geert Elias, Gerrit, Hillina, Geertjan, Berjan, Lex en Margreet 


