
 
 

 
 
 
Het respijthuis is een logeerhuis voor mensen met een chronische lichamelijke ziekte of 
beperking. Voor een aantal dagen of weken kunnen mantelzorgers hun partner of ouder bij 
ons laten logeren zodat zij er even tussen uit kunnen (even respijt krijgen) voor een korte 
vakantie of iets dergelijks.  
 
Het kan gaan om oververmoeide mantelzorgers, maar ook om mantelzorgers die de 
verzorging enige tijd niet meer op zich kunnen nemen. Met behulp van ons kan de 
mantelzorger even op adem komen. 
 
Wij hebben bewust gekozen voor een locatie met een vakantieachtige uitstraling. Ook voor 
onze gasten is sprake van een aantrekkelijke omgeving om te verblijven. 
 
De locatie is Buytenplaets Suydersee (de voormalige stadscamping) nabij het zwembad. De 
camping is een kleinschalige plek waar rust en ruimte de kernwoorden zijn. Op de grens van 
stad en bos sta je versteld van de natuur die Flevoland biedt, en dat nog wel op deze locatie 
midden in de bebouwde kom van Lelystad. Buytenplaets Suydersee wordt niet voor niets 
een “oase van rust” genoemd! De locatie wordt gevormd door de bomenstructuur die bij de 
inpoldering van Flevoland is aangeplant. 
 
Het logeerhuis bestaat uit vier semipermanente kamers (elk met eigen toilet en douche) met 
een gezellige huiskamer. Er is een mooi terras en een tuintje. 
De gastvrouwen zijn vrijwilligers die zich graag inzetten voor een fijn en gastvrij verblijf. 
Vanzelfsprekend is het gehele huis rolstoeltoegankelijk. 
 
Door de inzet van vrijwilligers voor de verzorgende aspecten blijven de kosten beperkt en 
hoeft alleen voor het gebruik van de accommodatie een bijdrage gevraagd te worden. Deze 
bijdrage zal € 40,-- per dag bedragen, en hiervoor krijgt men een eigen kamer inclusief 
sanitaire voorzieningen, maaltijden en schoonmaak. 
 
Thans wordt voorzien dat het huis op 16 maart wordt geplaatst. Wij hopen dat het 
logeerhuis in de loop van april 2018 kan worden geopend. Voor de definitieve 
openingsdatum verwijzen wij graag naar onze website: respijthuislelystad.nl. 
 
Voor nadere informatie en aanmelding kan worden of gemaild 
(r.borgiijnk@respijthuislelystad.nl). 
 
 
 

 

http://www.respijthuislelystad.nl/

