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Nieuwsbrief
Welkom
We vertellen iets over Tamarisk, de bewoners en
waaraan we uw giften besteden. Fijn dat u onze
nieuwsbrief leest.
Tamarisk bestaat 10 jaar.
Samen met de bewoners, leiding en ouders hebben we in november 2018
gevierd dat we al 10 jaar genieten van deze fantastische woonplek voor onze
kinderen. We zijn onze Hemelse Vader hiervoor dankbaar.
We hebben samen met de leiding gedankt voor het feit dat onze kinderen zo
liefdevol en goed worden verzorgd door de medewerkers van Sprank.
We zien hen genieten. Als het eens moeilijk is kunnen onze kinderen en wij
als ouders, bij de leiding terecht voor een luisterend oor en worden er samen
oplossingen bedacht. We hebben na een welkomstdrankje samen gesmuld
van een chinees buffet. Wij als ouders, verrasten de bewoners met een
nieuwe grote TV in de huiskamer, een wens van onze kinderen.

Ideetje?
Nieuwsbrief per mail
Donatie of gift
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Nieuwe vaatwasser
Op onze vorige nieuwsbrief over een nieuwe vaatwasser zijn
hartverwarmende reacties binnengekomen. We zijn nu bezig met het
uitzoeken van een goede vaatwasser en ook de aanschaf van een bijpassende
kast. We laten jullie een foto zien zodra alles is geïnstalleerd.
Operatie Hillina (door de ouders van Hillina)
Eind 2017 is Hillina geopereerd aan haar rug.
Omdat Hillina een bocht naar links had van meer
dan 60 graden, was een operatie noodzakelijk.
De meeste van dit soort operaties gebeuren op
tienerleeftijd, en omdat Hillina al 36 jaar is bracht
het meer risico met zich mee en duurt het herstel
langer dan bij jongere mensen. De operatie
duurde een hele lange dag en Hillina is 11 dagen
in het ziekenhuis opgenomen. De operateur zei
direct na de operatie: “Het was een hele klus
maar het is een mooi resultaat “. Dit was een
spannende tijd voor haar, maar ook voor ons als
ouders en voor de begeleiders. Ook de andere
bewoners vonden het spannend. We zijn trots op
Hillina dat ze zo flink is geweest! Het was mooi
om te zien hoe Hillina blij reageerde als er een
filmpje gestuurd werd, waarop de bewoners en
begeleiders wat tegen haar zeiden, of wanneer ze
langs kwamen in Oldekerk.
(Hillina weer thuis op in de huiskamer van Tamarisk)

Hillina is verwend met heel veel post en was daar heel blij mee.
De periode van herstel was een intensieve tijd. De eerste maanden was
ze bij ons in Oldekerk en na die lange tijd weer geregeld terug naar
Tamarisk, waar ze alle zorg en hulp kreeg die ze nodig had. We zijn
dankbaar te kunnen zeggen dat het eerste jaar erop zit, en de controle
foto na een jaar zag er goed uit zag. Er is veel voor Hillina gebeden en
we hebben gemerkt dat de Heer erbij was. Hillina’s lied was in die
periode: “Hou vol” van Kees Kraaijenoord .
Momenteel is nu alles weer bijna als voor de operatie, en is ze bezig met
de verwerking van alles wat er gebeurd is.
(Hillina als trotse tante met Eleonore haar nichtje )
Schoonmaak-actie. (door de ouders van Ingrid)
Op 2 januari verloor een koopvaardijschip ter hoogte van Borkum een
groot aantal containers. Een groot deel van de lading plus heel veel
rommel spoelde aan op de Waddeneilanden en op de kust van Groningen
en Friesland. Met de inzet van veel mensen is men bezig geweest om dit weer op te ruimen. De
afdeling Kar-WIJ van het Rincket, waar Ingrid haar dagbesteding heeft, hielp ook een dag mee. De
harde wind trotserend hebben Ingrid en haar collega’s een hoop rommel bijeen gesleept en zo hun
steentje bij gedragen om het kwetsbare waddenmilieu weer schoon te maken.
Op de onderstaande foto’s van links naar rechts: *Ingrid op de dijk bij Lauwersoog.
*De oogst na een dag hard werken. *En als beloning voor al die maatschappelijke inzet, een heerlijke
lunch in “Abrahams Mosterdmakerij” in Eenrum. Toppers zijn jullie!
.

We zoeken nieuwe donateurs.
Door diverse omstandigheden hebben een aantal donateurs opgezegd. Wilt u ons steunen door
donateur te worden, meldt u zich aan bij het secretariaat: vanessenirene@gmail.com en u ontvangt
2 keer per jaar onze nieuwsbrief.
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers.
Geertjan heeft een zwemvrijwilliger gevonden. Wat is dat fijn voor hem.
Ook houdt Geertjan van een spelletje doen en koffie/thee drinken. Wie zou het fijn vinden om hem
regelmatig te bezoeken en wil dan gezellige dingen met hem doen?
Op vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur zwemt Gerrit in het zwembad in Zuidhorn en hij zou een
zwemmaatje erg fijn vinden. Voor het aankleden enz. is er hulp geregeld.
Ook gaat Gerrit graag naar de Stadskerk in Groningen, (de VBG). Hij heeft 2 vrijwilligers gevonden die
afwisselend 1 x per maand samen met hem naar de kerk gaan. Hij is er zo blij mee. Dank jullie wel
lieve vrijwilligers!
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 onderhoud van de tuin, uitjes enz.
Wilt u iets organiseren, neem dan even contact met het secretariaat op.
Wilt u ons steunen met een gift?
Wij vragen u uw gift over te maken op rekeningnummer: NL56INGB0008592145 tnv Tamarisk.
Een hartelijke groet van Ingrid, Margreet, Jesse, Geert Elias, Gerrit, Hillina, Geertjan en Berjan

