
De beleeftuin van Ittmannshof

Meer informatie? Mail naar ria.vis@znwv.nl

Een bijzondere tuin
Een beleeftuin is geen gewone tuin. Je kunt er zo zoveel meer dan alleen 

wandelen of op een bankje zitten. Hier kun je geuren opsnuiven en genieten 

van de vele kleuren. Je kunt er met je handen in de aarde wroeten en proeven 

van wat er groeit. Een beleeftuin prikkelt alle zintuigen!

Met deze tuin is een omgeving gecreëerd waarin ouderen met dementie rust en 

herkenning vinden. Door de vorm en uitstraling zet de tuin aan tot bewegen en 

ontdekken. Hierdoor kunnen we op een ongedwongen manier samen actief zijn 

in de buitenlucht. De zintuigelijke prikkels roepen herinneringen op en 

de natuur biedt vele aanknopingspunten om met elkaar in gesprek te gaan. 

Daarmee stimuleert deze omgeving contact en interactie.

Een tuin voor iedereen

De beleeftuin is niet alleen bedoeld voor bewoners van Ittmannshof; iedereen -

mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers en  buurtbewoners - is welkom!

 

 

 

 

Wat kun je er doen?

• wandelen

• bewegen in de buitenlucht

• dieren bekijken, verzorgen en knuffelen

• helpen bij onderhoud moestuin en 

bloementuin

• vrijwilligerswerk

• maandelijkse activiteiten 

(bijv. concert / oogstfeest / 

activiteit voor buurtkinderen)

 



Ontstaan beleeftuin

De beleeftuin is - met hulp van sponsoren - ontwikkeld 

door medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers van 

bewoners van Ittmannshof.

Herinneringen en gesprekken

Naast gewoon wandelen en van de seizoenen genieten 

kun je op zoek naar verschillende soorten fruit en groente 

in de moestuin. Of kijk eens naar de prachtige bloemen in 

de bloementuin. Zo'n speurtocht roept herinneringen op 

en brengt vaak een gesprek op gang over vroeger tijden.

Wat doen we met producten uit de tuin?

Groente en fruit gebruiken we bij de maaltijden, geplukte 

bloemen fleuren de huiskamers van Ittmannshof op. Als 

we van een bepaald product een grote oogst hebben dan 

kunnen we dat product verkopen.  

Bewoners kunnen meehelpen de 

tuin te onderhouden. Er zijn ook 

dieren die gevoerd, verzorgd en 

geknuffeld kunnen worden.

Adres woonzorgcentrum Ittmannshof

Ittmannserf 1, 8071 JK Nunspeet

Vrijwilligerswerk

Het onderhoud van de tuin is in handen van medewerkers 

en vrijwilligers. Iedereen kan een steentje bijdragen. Zin 

om te schoffelen? Ga je gang! Vind je het leuk om eieren 

te rapen? Ook dat kan. Neem contact op als je een 

wekelijkse bijdrage wilt leveren.

Ondersteun de beleeftuin

Je kunt de beleeftuin op verschillende manieren steunen. 

Misschien weet je veel over tuinonderhoud of 

dierverzorging en wil je die kennis delen? Of kweek je 

moestuinplantjes en wil je ons een aantal schenken? Ook 

een financiële bijdrage is natuurlijk van harte welkom!

Contact

Wil je - in welke vorm dan ook - een bijdrage leveren?

Mail naar ria.vis@znwv.nl
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