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N e w s l e t t e r

D a t e

Geheel tegen onze gewoonte in zijn we dit jaar
slechts een maal uitgekomen met onze nieuwsbrief.
Onze welgemeende excuusjes.

In verband met het vertrek van een groep stagiaires
die een onderzoek binnen het kindertehuis hebben
gedaan is er een afscheidsfeestje voor de kinderen
georganiseerd.

Afscheid directrice
We hebben in de maand maart afscheid
genomen van onze vorige directrice,
mevrouw Elizabeth Warning en hebben nu

De Stichting Zoutkorrel die vaak
activiteiten voor de kinderen organiseert
en training aan de groepleidsters
verzorgt, heeft een leuke knutsel middag
met de kinderen gehad.

als nieuwe directrice mevrouw Dayenne
Kensmil. Er is ook een Senior Executive in
de persoon van mevrouw Maike RockxRotsburg. We danken mevrouw Warning
voor haar onbaatzuchtige inzet over de
afgelopen periode en wensen haar succes
toe in haar verdere carriere.
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In verband met het project “Special Day”
heeft Stichting Zoutkorrel wederom een
leuke sportdag in het Jeugdcentrum voor
de kinderen georganiseerd.

Aan het einde van het jaar 2013 hebben wij gezellig met de kinderen
samen vuurwerk afgeschoten.
De directive van het tehuis werd samen met een ander tehuis en andere
Van de Diplomatic Ladies hebben
genodigden vergast op prettige muziek en heerlijk eten bij de launch van de
wij twee vuiltonnen, kussens voor
nieuwe dochteronderneming van NV de Molen, Meelmaatschappij, NV TOK.
de banken van de recreatieruimte
Deze dochterondenemimg houdt zich bezig met de kweek en verkoop van bien twee grote baddoekenrekken
ologisch gezonde kip en heeft besloten het tehuis een schenking te doen van
gedoneerd gekregen. Allemaal
50 kippen. We waren heel blij hiermee en kunnen de kippen natuurlijk goed
spullen die we heel goed kunnen
gebruiken. DANK U WEL, NV TOK!
gebruiken. Wij zijn deze sympathieke vrouwen dan ook heel erg
Ei, ei, ei, de paasvakantie is nabij!! Van de familie Reyke
dankbaar voor hun geste.
mochten we een planning maken voor een paaslunch voor
zowel de pupillen als het personeel. Verder hebben zij ons
paaseieren, paashaasjes en andere lekkernijen doen toekDoor de bekende Stichting
omen, zodat we een gezellige dag samen konden hebben.
Een van onze pupillen heeft zijn
Zoutkorrel zijn er weer en10de verjaardag gevierd zoals hij En dat hadden we zeker. We hebben met zijn allen genoten kele leuke activiteiten georvan deze dag, waarbij de teamgeest zeker versterkt is gedat graag wilde. Dankzij onze
ganiseerd, zowel
worden.
donateurs, die heel snel hebben
gereageerd, howel het kort dag
was, mocht hij samen met de
broertjes en zusjes uit het tehuis,
familie en vrienden op een tourbus. De kinderen hebben genoten en namens onze pupil ook
weer dank aan onze donateurs.

Het bezoek van onze
kinderen aan de CCS
voor de opvoering
van Dora the Explorer
was een hele spannende ervaring voor
de kinderen.

Intussen heeft de laatste groep stagiaires hun stage afgerond.
We danken ook hun voor hetgeen wij de afgelopen periode van
hen hebben geleerd en we kijken uit naar de nieuwe groep.
Intussen zijn enkele van onze pupillen teruggeplaatst naar
hun thuissituatie. Vanuit onze organisatie worden ze samen
met hun ouderes verder begeleid en gevolgd in het process
van weer bij elkaar wonen.

Een kindje van de buurt heeft
de kinderen van Stchting
Kindertehuis Tamar uitgenodigd
in verband met haar 10e
jaardag. De kinderen hebben
mogen genieten van een
tourbus en een muziekband.
Een oud pupil van het tehuis heeft een middag
leuke kickbox lessen aan de kinderen gegeven.

Huiswerkbegeleiding:

Een groep studenten van de Anton de Kom
universiteit hebben in verband met project een
trip naar Nieuw – Amsterdam georganiseerd
voor de kinderen.

Iedere maandag, woensdag en donderdag wordt er
huiswerkbegeleiding aan de kinderen gegeven. Wij
vinden dit belangrijk daar veel van de kinderen door hun
huissituatie een leerachterstand hebben opgelopen.

Stichting Zoutkorrel die vaak activiteiten voor de
kinderen organiseert en training aan de
groepleidsters geeft een leuke knutsel middag
met de kinderen gehad.

De huiswerkbegeleidster geeft zorg op maat en werkt
aan de ontwikkelpunten van het kind.
Onze kinderen zijn u erkentelijk voor alle hulp aan
hen geboden en zeggen dank daarvoor. Namens het
bestuur en de directie en het personeel danken wij u
van harte en hopen wij dat u ons wilt blijven steunen.

W eb s i t e :
www.stichtingkindertehuistamara.net

Dankzij de lieve mensen van de Suralco is onze speeltuin helemaal opgevrolijkt en voorzien van een nieuwe verflaag. De
mensen hebben er een gezellig dagje uti van gemaakt en zijn met hun gezinnen bij Tamara geweest om de speeltuin te verfraaien. We hebben met zijn allen genoten op deze dag.
Door het Ministerie van Landbouw,
Veeteelt en Visserij is aangeboden onze
groentetuin nieuw leven in te blazen.
Kunnen onze kinderenn samen met de
leidsters hun eigen groente en fruit verbouwen.

Van de Rotaract Club Fresh hebben de kinderen een Playfull and
educationak Day Out aangeboden gekregen. Ze zijn naar het
vliegveld van Zorge en Hoop
geweest en hebben daar de hele
dag door leuke dingen gedaan
met de mensen van de Club.

Gedurende de Paasvakantie hebben de stagiaires een training Sexuele
Voorlichting in elkaar gezet en aan de kinderen gegeven. Het was een
leerijke ervaring voor onze pupillen.

Een van onze Jeugd Parlementariers heeft haar 18de verjaardag
gevierd met onze kinderen. Er
waren allerlei leuke activiteiten en
gasten om de dag tot een prettige
te maken voor zowel de jarige als
de kinderen. Ook aan haar zeggen
we dank hiervoor.

Gedurende het jaar hebben onze pupillen gelukkkig weer heel veel
aandacht gekregen van donoren, zoals bedrijven. Maar ook individuele
personen die ons tehuis een warm hart toedragen hebben zich onbaatzuchtig ingezet voor de goede zaak. We denken aan de befaamde
Ice-bucket challenge, op inititief van de heer Cyrano, The Morning Man.
Enkele stichtingen hebben met de feestdagen leuke bezigheden georganiseerd voor het tehuis en de kinderen zijn verwend beyond believe!
Dank u wel allemaal. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe dankbaar we zijn voor alle attenties.

Van de tandarts, dr Lim A Po krijgen de
kinderen gratis behandelingen. We zijn hier
heel erg dankbaar voor, omdat een goede
mondhygiene van essentieel belang is.

We hebben uit verschillende hoeken
donaties ontvangen in de vorm van kleding
voor de kinderen. We danken hen allemaal,
in het bijzonder de moeder van onze
stagiaire Marjoleine, die maar liefst 38 dozen
heeft kunnen vullen met kleding voor onze
kinderen. Hartelijk dank.

