
 

 

 

  

 

 

Andere zorg,  

 

Aan het begin van februari dit jaar heeft u van 

ons een nieuwsbrief ontvangen waarin wij u 

vertelden over de vitale weg van Imminkhoeve 

naar zorg- en leefstijlhotel. Wij nodigden u uit 

voor de opening en vertelden u over onze 

intenties en dromen die werkelijkheid zouden 

worden. In de tijd dat wij onze dromen aan het 

realiseren waren en de puntjes op de ‘i’ zetten, 

trok het coronavirus als een sluier over onze 

wereld. In ons land werden al snel maatregelen 

getroffen om de verspreiding tegen te gaan.  

   

   

   

     



 

 

Wij legden contact met het RIVM 

voor advies: wat moesten wij doen 

om de veiligheid van onze gasten en 

relaties te waarborgen? Het advies 

was om onze opening van 20 maart 

te verzetten. Wij hadden nooit 

gedacht dat wij in zo’n grote crisis 

als deze terecht zouden komen. Wij 

moeten allemaal anders denken en 

adaptief te werk gaan.   

 

Het is zeer verdrietig dat wij door de pandemie dit jaar onze gasten met een 

beperking niet kunnen verwelkomen. Wij begrijpen dat een vakantie juist voor 

deze groep gasten een ultiem moment van geluk is waar ze lang naar uitkijken. 

Wij bieden ze elk jaar een heerlijke vakantie waar ze lang op kunnen teren. Het is 

droevig dat de zorgvakanties voor een groot gedeelte van dit jaar helemaal 

wegvallen. Hoewel dit ook zijn beslag legt op onze organisatie, hebben wij in ons 

achterhoofd dat het mooi is dat wij door ons landgoed en faciliteiten wél op een 

andere manier kunnen helpen. 

 

Imminkhoeve biedt hulp 

Met ons netwerk, onze kennis en ervaring wilden wij natuurlijk iets doen.  Wij hebben 

onze hulp aangeboden en in samenwerking met de GGD IJsselland en 

thuiszorginstelling Carinova  zetten wij zorgvakanties en het zorg- en leefstijlhotel in een 

ander perspectief in deze crisis. Wij doen wat nodig is. Wij zijn dankbaar dat wij de zorg 

kunnen ondersteunen in onze regio.  

 

Wij openen onze deuren voor mensen met Covid-19. Wij ontvangen patiënten die 

moeten herstellen van het virus. De weg naar herstel is lang en zal gepaard gaan met 

veel zorg.  

 

 



 

Gezonde leefstijl 

Onze droom is én was om mensen te helpen met een gezonde leefstijl. Het is dan ook 

surrealistisch dat dit virus zo veel te maken heeft met onze manier van leven. Wij worden 

nogmaals op de feiten gedrukt dat een gezonde leefstijl veel meer tegengaat dan alleen 

obesitas of diabetes type 2. Het heeft dus ook invloed op Covid-19. Door een gezonde 

leefstijl met voldoende beweging, gezonde voeding en aandacht voor mindfulness kunnen wij 

veel voorkomen, maar er is meer nodig.  

 

Wij zullen weer terug moeten naar 

de basis. Covid-19 heeft niet alleen 

met onszelf te maken, maar ook hoe 

wij omgaan met het consumeren van 

dieren en hoe alles op de markt 

gebracht wordt. Door bestaande 

patronen te doorbreken en onze 

aandacht te verleggen, maken wij 

een gezonde correctie op onze 

megalomane levensstijl.   

 

 

Wij hopen u snel weer in goede gezondheid te verwelkomen! Zorgeloos genieten, 

comfortabel herstellen en in alle rust werken aan een gezonde leefstijl is 

Imminkhoeve. 

 

  



 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Bel ons dan op 0572 - 33 12 84. Mailen kan ook: reserveringen@imminkhoeve.nl.  
 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

Copyright © 2020 Imminkhoeve, All rights reserved. 

 

Zorg- en leefstijlhotel Imminkhoeve 

Lemelerweg 41, 8148 PB :Lemele 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reserveringen@imminkhoeve.nl
https://twitter.com/imminkhoeve
https://nl-nl.facebook.com/Imminkhoeve
https://www.imminkhoeve.nl/nl/vakantie-extra-zorg-en-aandacht/

