
Vorig jaar hebben we op 14 oktober een zinvolle informatieavond 
gehad over de toekomst van Tamarisk. Het laatste halfjaar heeft het 
coronavirus ook toegeslagen in Tamarisk. Er zijn 2 bewoners 
verhuisd. We hebben een bestuurswisseling gehad en er zijn 
plannen om te fuseren met Briljant. Lees verder ……… 

Coronavirus 
Het coronavirus heeft ook toegeslagen in Tamarisk. Alle 
bewoners zijn om de beurt ziek geweest. Gelukkig is 
niemand er heel erg ziek van geworden. Elke bewoner 
moest wel 5 dagen in quarantaine en dat is niet leuk. Voor 
het personeel was het ook een extra belasting. In januari 
kregen alle bewoners een Prik Diploma. Hillina laat haar 
diploma vol trots zien. Het lijkt erop dat we nu zo 
langzamerhand toch wel een beetje afscheid gaan nemen 
van corona. 

 

Infoavond 14 oktober met Dorien Kloosterman 

Op 14 oktober vorig jaar hebben een paar ouders een avond georganiseerd met het thema: Hoe 
ziet de toekomst van Tamarisk eruit? We willen daar over nadenken omdat de ouders en 
bewoners steeds ouder worden. Wie gaan de taken overnemen? Hoe worden de taken 
overgenomen? Dorien heeft veel kennis over ouderinitiatieven. Zij schetste drie opties: 

a. Een deel van de taken wordt overgedragen aan professionals/derden.  
Ouderinitiatief blijft bestaan. 

b. Ouders zoeken vervanging t.a.v. hun rol/bestuur van buitenaf benoemen. 
Ouderinitiatief blijft bestaan. 

c. Bewoners en ouders worden ouder. Het ouderinitiatief wordt overgedragen aan een 
reguliere zorgorganisatie. Het ouderinitiatief wordt opgeheven. 

Ouders vinden het belangrijk dat de huidige vorm gecontinueerd wordt en er goede zorg wordt 
verleend aan onze kinderen. Eigen regie houden vinden zij heel belangrijk. Dat moet echter 
wel haalbaar blijven. 

De volgende generatie was goed vertegenwoordigd en heeft z’n stem laten horen. 

Duidelijk werd wel dat zij het mogelijk op een heel andere manier zouden kunnen voortzetten 
dan de ouders. Opgemerkt werd dat ze graag meer duidelijkheid willen in welke taken en 
verantwoordelijkheden ermee gemoeid zijn. Ze willen graag meedenken over de missie en 
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visie van Tamarisk voor de toekomst. De financiele kant zal bepalend zijn voor de voortgang 
van de huidige vorm. Kortom, goed om hier over na te denken. We zullen binnenkort een 
vervolg hierop organiseren. 

Verhuizingen 
Geertjan Van Bekkum en Gerrit Assies hebben Tamarisk verlaten. 
Geertjan had meer zorg en aandacht nodig dan hij kon krijgen in onze 
woonvorm. Geertjan heeft een nieuwe plek gekregen in Sneek en daar 
gaat hij dan ook werken.  

We willen Jan en Gera bedanken voor hun inzet en inbreng in de 
jaren dat zij bij ons hoorden. Veel dank daarvoor. 

Gerrit is vertrokken naar BovenSmilde en heeft daar ook een werkplek 
gevonden. Hij heeft ook een gezellig afscheid gehad. We vinden het 
jammer dat Geertjan en Gerrit Tamarisk hebben verlaten, afscheid nemen is niet leuk. We 
wensen jullie alle goeds voor de toekomst en veel woonplezier op je nieuwe plek.   

Harm en Anneke danken we ook voor hun inzet en de taken 
die zij vervult hebben tijdens hun periode bij Tamarisk. 
Anneke verzorgde altijd de Nieuwsbrief en zorgde voor 
donateurs. Dank daarvoor ! 

Lege appartementen: Door het vertrek van 2 bewoners zijn er 
nu 2 appartementen die leegstaan. We hebben het al zoveel 
mogelijk bekend gemaakt door te adverteren in verschillende 
kranten, bekend te maken bij MEE en Sprank en via Facebook 
en de website. Mocht u iemand kennen die woonruimte zoekt 
wilt dan doorgeven dat zij contact kunnen opnemen met 
Sprank.  

 
Rectificatie: 
In de vorige Nieuwsbrief is iets gezegd over de berekening van de kosten van Sprank. Die 
informatie is onjuist en op verzoek van Sprank rectificeren wij de tekst:.  De	indexatie	van	kosten	
die	Sprank	berekent	zijn	veel	hoger	dan	de	indexaties	van	het	Persoonsgebonden	budget.	
Hierover	zijn	veel	gesprekken	met	Sprank	maar	dat	heeft	nog	niet	geleid	tot	een	oplossing.	 

Dit	moet	zijn:	

De indexatie van kosten die Sprank berekent zijn in overeenstemming met de afspraken 
en gaan gelijk op met de indexaties van het Persoonsgebonden Budget. Dat heeft helaas 
het resultaat dat wij minder zorguren kunnen inkopen. 

Daarom hebben we gesprekken met Sprank om zo verantwoord mogelijk te bezuinigen op 
zorguren. Een weekend sluiten per maand levert vooralsnog voldoende besparingen op. 
We zoeken naar andere oplossingen. Voor de meeste ouders is het niet wenselijk 
1weekend per maand te sluiten. Daarom worden er	ook	mogelijkheden onderzocht te 
fuseren met Briljant. Schaalvergroting kan iets opleveren. 

Bestuurswisseling 
Helaas werden wij verrast door Anneke Assies die na 1 jaar plotseling de voorzittershamer  
teruggegeven heeft. Heel jammer maar voor haar leek het de beste oplossing. Het bestuur 
heeft Klaas van der Ploeg bereid gevonden om deze taak op te pakken. Klaas heeft veel 
bestuurservaring en ziet het als een uitdaging de ontstane problemen rondom Tamarisk op te 
pakken. Per 11 mei is hij onze (externe) voorzitter.  

Wij zijn daar heel blij mee en wensen vanaf deze plaats Klaas veel succes en Gods Zegen. 
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We zijn gestart in de nieuwe samenstelling met gesprekken met de verwanten van onze buren 
de woonvorm Briljant. Vanwege bezuinigingen is het noodzakelijk te kijken of het zinvol is 
en of het besparingen oplevert om de beide woonvormen samen te voegen en zo in de 
toekomst verder te gaan. 

Afscheid van Johan de Groot 
Vanaf de start van Tamarisk in november 2008 was 
Johan werkzaam voor Tamarisk. 

Per 31 december 2021 is Johan gestopt met zijn werk 
bij Tamarisk. Dat zal voor hem best wennen zijn.  

In mei hebben we hem en zijn vrouw Hetty een BBQ 
aangeboden als afscheid en een daarbij horend cadeau. Een kadokaart ‘Weekendje Weg’ en 
een fotoboekje met mooie foto’s van de periode dat Johan werkzaam was inTamarisk. 

Nu kan hij samen met zijn vrouw Hetty gaan genieten van zijn “vrije” tijd. Dank je wel Johan en 
we wensen je Gods zegen toe voor de toekomst. Marthy Koop gaat hem vervangen. Welkom 
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