We hadden nog niet eerder gehoord van Landgoed Nuwenhuys totdat op een
beurs mijn oog viel op de naam Dagverrijking op Landgoed Nuwenhuys. Het
enthousiasme van de mensen bij de stand, zorgbegeleiders bij de Dagverrijking,
zorgde ervoor dat we wat langer bij de stand bleven en ons lieten verleiden om
aan de pompoenwedstrijd mee te doen. Ik bleek gewonnen te hebben: een
verblijf van 3 nachten in het vakantieverblijf op het Landgoed. Wat gul vond ik
dat.
Ik ben toen pas op de website gaan kijken. Wat ik zag was zeer aantrekkelijk:
groen, landelijk, dieren, mooie accommodatie, toegankelijk wandelgebied en niet
onbelangrijk een waardegedreven missie. Leek me ideaal voor ons gezin van zes
personen waarvan één met mobiliteitsbeperkingen.
Bij aankomst op vrijdagmiddag (halverwege november) werden we hartelijk
verwelkomd. Op dat tijdstip konden we een glimp opvangen van de Dagverrijking.
We maakten kennis met Annina en Philip. Dit alles bevestigde het goede gevoel
dat we ook tijdens de beurs hadden: een liefdevolle plek. De hele opzet van het
Landgoed straalt liefdevolheid uit.
Het vakantieverblijf ziet er in het echt net zo uit als op de foto’s op de site. Het
is prachtig, schoon, stijlvol. Bovendien voorzien van aangepaste voorzieningen die
voor iedereen handig zijn zoals een in-hoogte-verstelbaar toilet, -wastafel en keukenaanrecht, sensorverlichting in de badkamer, twee in-hoogte-verstelbare
bedden die als tweepersoonsbed opgesteld kunnen worden. Zoiets zou er in elk
vakantieverblijf gewoon moeten zijn, maar dat is het niet. Dat maakt dit
vakantieverblijf heel bijzonder.
Onze zoon die heel gevoelig is voor sfeer en overprikkeling, was gedurende ons
verblijf zeer relaxed en op zijn gemak zowel in het huis als buitenshuis. Dat had
meteen effect op ons allen en op de beleving van een heerlijk weekendje uit.
De keuken is van alle gemakken voorzien om samen te koken, samen te eten en te
blijven hangen. Het biedt de gelegenheid om te genieten van het samenzijn.
Buiten hebben we genoten van de aanwezigheid van de honden en paardjes.
Ondanks de regen hebben we een wandeling kunnen maken in de nabije omgeving.
De boodschappen konden we op loopafstand van het vakantieverblijf doen in het
dorp Ulvenhout. Ook leuk dat de meeste mensen elkaar groeten.
Het verblijf met zes personen verliep prima. Het gebruik van de enig badkamer
in de ochtend vergde goede afstemming maar door de relaxte sfeer had niemand
haast en verliep dat goed.

Annina was zeer aardig, attent, hartelijk en niet te vergeten, gul en inspirerend.
Ze heeft oog voor hostmanship en weet de balans tussen afstand en nabijheid te
bewaren waardoor je je als gast snel thuisvoelt. Al met al een ervaring die we
gráág opnieuw beleven. We komen zeker terug.
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