
HELP  
GUESTHOUSE RECOVER  

MET DE INRICHTING VAN 
HET NIEUWE HUIS!

Guesthouse Recover is een longvriendelijk logeerhuis 
waar mensen met ernstige longproblemen letterlijk en figuurlijk op adem kunnen komen
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Guesthouse Recover is een longvriendelijk logeerhuis waar mensen met 
vaak ernstige longproblemen letterlijk en figuurlijk weer op adem komen. 
Het staat in de Spaanse Pyreneeën op 1500 meter hoogte en heeft al veel 
mensen weer levensperspectief gegeven waar ze lang niet meer van hebben 
durven dromen! Het is het initiatief van Christien van den Berg-Hoogendijk, 
die zelf ernstig astma heeft. Haar persoonlijke en aangrijpende verhaal leest 
u verder op pagina 5. De Stichting Vrienden van Recover ondersteunt het 
mooie initiatief van Guesthouse Recover vanuit Nederland. Zoals nu met een 
fondsenwervingsactie om de inrichting van het nieuwe huis te bekostigen. 
Aan deze uitbreiding is behoefte. In 2019 waren alle verblijven in het logeerhuis 
nagenoeg continue bezet. Na COVID houden veel mensen longproblemen en 
er is ook uit die hoek een toenemende belangstelling om te komen.

Het is bijna ongelooflijk als je ziet hoe 
groot de impact is voor de gasten 
van Guesthouse Recover om enkele 
weken in de schone berglucht te 
zijn. Bijvoorbeeld omdat ze op een 
gegeven moment weer kunnen 
douchen, iets dat in Nederland voor 
velen door de waterdamp ondenkbaar 
is. Of weer echte wandelingen maken 
zelfs in de bergen zodat ze conditie 
opbouwen en daarna nog energie 
over hebben voor leuke dingen!  
Guesthouse Recover  breidt uit om 
meer mensen welkom te heten. Steeds 
meer mensen weten het logeerhuis 

te vinden en willen langskomen 
om hun longen te laten herstellen.  
En door Corona wordt die vraag alleen 
maar groter, omdat het virus juist een 
aanslag doet op de longcapaciteit. 
Kortom, Guesthouse Recover moet 
uitbreiden. Daarom is met veel plezier 
de volgende stap gezet: er is een 
prachtig groot pand aangekocht. 
Het is een casco pand dat  
nog afgebouwd en ingericht moet 
worden, en dat alles met prikkelarme 
materialen. De Stichting Vrienden van 
Recover zorgt voor de geldinzameling 
om het nieuwe pand in te richten.

HELP GUESTHOUSE RECOVER MET  
DE INRICHTING VAN  
HET NIEUWE HUIS!

  de impact van
               GUESTHOUSE RECOVER

Nieuwsgierig naar het nieuwe huis?
klik hier

https://www.youtube.com/watch?v=XtjhCwSZlwg
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HOE U KUNT HELPEN

Er is geld nodig voor de inrichting, want het nieuwe 
pand dient na de afbouw nog wel voorzien te worden 
van meubilair en allerlei spullen. Daarom hebben 
we een inboedellijst opgesteld met een inschatting  
van  de kosten. U kunt deze lijst doorbladeren en 
bijvoorbeeld besluiten te doneren voor een tv op een 
gastenverblijf of - als u dat liever heeft - de inrichting 
van een volledig gastenverblijf. Uw voorkeuren  
kunt u bespreken met Christien. Zij weet ook  
waar inmiddels al in voorzien is wat nog  
nodig is. Eén ding is zeker, iedere euro 
zal goed besteed worden! Vanzelf-
sprekend vertellen we graag aan 
onze achterban wie ons allemaal 
steunen. Voor bedrijven die ons 
steunen zorgen we in overleg voor 
een goede exposure op social media,  
de nieuwsbrief en in het nieuwe pand.

DONEREN WERKT ZO 

De kortste klap is natuurlijk het overmaken van geld  
op de Triodos rekening van de Stichting.

Ieder donatie zal direct doorgestort worden naar 
de rekening van Guesthouse Recover:

Indien u uw donatie graag aan een specifiek onderdeel 
besteed ziet kunt u dat aangeven in de omschrijving. 
Anoniem doneren kan natuurlijk ook. Het geld komt 
sowieso goed terecht!

 

Contact opnemen kan via :  
christina@guesthouse-recover.com

NL18 TRIO 0391 1329 11 
ten name van 

Stichting Vrienden van Recover 
Klik hier voor uw donatie

of gebruik de QR op deze pagina

Doneren 
kan ook

 via de 
QR

mailto:stichting@guesthouse-recover.com
https://useplink.com/payment/fOi8bkk0Txu9Cpxfsjhl/
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Guesthouse Recover  is een longvriendelijk logeerhuis 
 waar mensen met vaak ernstige longproblemen 

letterlijk en figuurlijk weer op adem komen

Welke  bijdrage  u  ook  besluit  te  doen,  wij  zijn  
er  enorm mee  geholpen!  Dank  daarvoor.  Leest  
u  in  de  bijlagen vooral  verder.  Hierin  veel  meer  
achtergrondinformatie over  Guesthouse  Recover  
en  ook  de  inboedellijst  met benodigdheden voor 
het nieuwe pand!  Guesthouse  Recover  is  een  
longvriendelijk logeerhuis  waar  mensen  met  vaak  
ernstige longproblemen  letterlijk  en  figuurlijk  weer  
op  adem komen.

NL18 TRIO 0391 1329 11 
ten name van 

Stichting Vrienden van Recover 
Klik hier voor uw donatie

of gebruik de QR op deze pagina

Doneren 
kan ook

 via de 
QR

https://useplink.com/payment/fOi8bkk0Txu9Cpxfsjhl/
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Los van de inboedel behoefte heeft 
Guesthouse Recover de grote wens om meteen 
de aanschaf van een lift te kunnen realiseren.  
Het gaat om een plateau lift van de begane 
grond naar de eerste verdieping. Het is 
zeker voor onze primaire doelgroep ernstig 
longpatiënten een grote toegevoegde waarde,  
omdat traplopen vaak  in het begin van een verblijf 
nog heel pittig is. De kosten komen rond de € 5.000,-.  
We noemen deze wens hier apart, wie weet heeft  
u of uw bedrijf de mogelijkheid om juist hier aan bij 
te dragen! 

ACHTERGROND GUESTHOUSE RECOVER 

Guesthouse Recover is een initiatief van Christien 
van den Berg-Hoogendijk. In 2010 heeft zich bij haar 
vanuit een onschuldige hooikoorts ernstig astma 
ontwikkeld. Astma en andere longziekten hebben in 
Nederland een vlucht genomen sinds de jaren 80 van 
de vorige eeuw. Alleen in Nederland zijn er al meer 
dan 60.000 mensen die ondanks alle medicijnen die 
ze gebruiken hun astma niet onder controle hebben. 
Luchtvervuiling in Nederland speelt hierbij een 
grote rol. Bij Christien werden de gevolgen dermate 
ernstig dat ze niet meer kon leven in Nederland.  
In overleg met haar longspecialist en haar gezin 
is ze in haar eentje naar de bergen verhuisd.  
Daar, in den vreemde, ver weg van allen die haar zo 

lief zijn, bouwde ze een nieuw leven op en kon ze  
na verloop van tijd weer Leven met een hoofdletter. 
Toen ze haar energie weer had teruggevonden, wilde 
ze ook weer wat met haar leven doen. Ze had, toen 
ze naar de bergen wilde, ervaren hoe moeilijk het is 
om een verblijfplaats te vinden, die rekening houdt 
met mensen met longproblemen. En zo ontstond in 
2016 Guesthouse Recover. Het is (vanzelfsprekend) 
geheel longvriendelijk. Zo is het gebruik van parfum 
en andere sterke geuren niet toegestaan, zijn rokers 
niet welkom en zijn er geen gordijnen, kleden 
en dergelijke. Daarnaast wordt er in de keuken 
volledig ingespeeld op dieetwensen, die vaak een 
belangrijke rol spelen bij longpatiënten. Omdat veel 
mensen met een ernstige longziekte zijn afgekeurd 
en daardoor moeten leven van een uitkering, 
worden de prijzen zo laag mogelijk gehouden. 
 
Guesthouse Recover is een maatschappelijk betrokken 
onderneming waar commercie niet voorop staat. 

SPAANSE PYRENEEËN 

Guesthouse Recover is gevestigd in het dorpje 
Neril op 1500m hoogte, midden in de ruige natuur 
van de Spaanse Pyreneeën. Door de hoogte is de 
omgeving prikkelarm en de luchtvochtigheid constant.  
Er is in een straal van 100 km geen industrie van  
betekenis. En er is veel zon. Een ideale omgeving! 

LIFT

pagina 7


6

BLIJE GASTEN! 

Sinds de oprichting in 2016 krijgt Christien vaak mooie 
reacties, omdat de resultaten van het verblijven in 
Guesthouse Recover vaak wonderbaarlijk zijn. 

Zo ook voor Inge: 

“Ik ben blij dat mijn man in een artikel in de Volkskrant 
Guesthouse Recover ontdekte. We komen er nu 2 à 3 keer 
per jaar voor een aantal weken. De gezonde, schone en droge 
berglucht in Neril en omgeving doet mij zo goed, dat mijn 
kwaliteit van leven weer terug is! Na een bergwandeling heb 
ik zelfs nog energie over om leuke dingen te doen. Zo kan ik 
op een hele fijne manier aan mijn conditie werken. Dit was 
in Nederland voor mij ondenkbaar. Het leven heeft weer kleur 
gekregen!” 

Zie voor meer informatie ook:

www.guesthouse-recover.com 
Natuurlijk ben je zelf ook van harte welkom! 

Volgende pagina; Bijlage inboedellijst 

Nieuwsgierig naar de site van Guesthouse Recover? 
Klik hier

http://www.guesthouse-recover.com/
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BIJLAGE INBOEDELLIJST
Hieronder de inboedellijst zoals die momenteel is opgesteld. Hierbij getracht zo volledig mogelijk te 
zijn, maar voelt u zich vrij mee te denken en aan te geven wat wellicht nog ontbreekt.  
stichting@guesthouse-recover.com

RUIMTE ITEM AANTAL PER STUK TOTAAL

woonkamer eetkamerstoel 
(ook te gebruiken 
als bijzetstoel 
zitkamer)

10 80 800

 eetkamertafel 
voor 6 personen 
100 cm breed

1 600 600

 eetkamertafel 
voor 4 personen 
100 cm breed

1 400 400

 3 zits bank 2 1500 3000

 fauteuils 2 600 1200

 salontafel 
modern (glas?)

2 120 240

 bijzettafel 4 50 200

 staande lamp 4 100 400

 TV groot 
woonkamer

1 1000 1000

 TV klein 
gastenkamers

4 120 480

 plafondspotjes 
opbouw

20 13 260

 hanglamp klein 2 100 200

 hanglamp groot 
vide

1 500 500

 wandlamp 20 10 200

mailto:stichting@guesthouse-recover.com
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 wandkast voor 
glazen e.d. 

1 250 250

 kast met 
luik tussen 
woonkamer 
en keuken 
(maatwerk)

1 500 500

 geluidsinstallatie 
groot voor 
woonkamer en 
keuken

1 600 600

 speaker 
klein voor 
gastenkamer

4 50 200

 diverse decoratie 1 500 500

 kapstok 5 20 100

 spiegel 5 30 150

 internet 
versterker

4 25 100

 bankje voor 
schoenen incl. 
kast met vakken 
voor schoenen

1 250 250

Keuken Handdoek 20 3 60

 theedoek 20 3 60

 vaatdoek 30 2 60

 tafelkleed 4 50 200

 placemats 10 2 20

 servies 20 pers 1 300 300
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 wijnglas 30 0,5 15

 bierglas 10 1 10

 frisglas 30 1 30

 waterglas 50 0,5 25

 champagneglas 20 1,5 30

 borrelglas 6 1 6

 portglas 6 1 6

 koffiezetapparaat 1 70 70

 Nespresso 
apparaat

1 80 80

 waterkoker 1 20 20

 theekan klein 4 25 100

 theekan groot 2 25 50

 bestek 40 delig 1 250 250

 schaar 2 15 30

 divers bestek 1 200 200

 messenset 1 200 200

 snijpanken 10 6 60

 kookpan 6 40 240

 steelpan 4 40 160

 koekenpan 6 50 300

 koekenpan klein 4 25 100

 hapjespan 2 30 60

 wok 2 40 80

 braadslee 2 75 150

 braadpan 2 150 300

 onderzetter 6 3 18

 ovenschaal groot 8 8 64
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 ovenschaal klein 10 6 60

 theeglas 20 1,5 30

 mok 20 1,5 30

 koffiekopjes 20 1 20

 espesso kopje 6 1 6

 afval emmer 7 5 35

Washok huishoudtrap 1 90 90

 emmer/dweil/
bezem

1 80 80

 wasmachine 2 500 1000

 droger 1 500 500

 droogrek 2 50 100

 veger en blik 1 10 10

 stofzuiger 1 220 220

 steelstofzuiger 1 300 300

 strijkplank 1 40 40

 strijkijzer 1 100 100

 strijkmachine 1 0 0

Slaapkamers twee persoons 
bed 160 breed 
incl. topper

4 1000 4000

 nachtkastje 8 40 320

 nachtlampjes 8 10 80

 dekbed 2 
persoons 4 
seizoen

4 130 520

 kussens 16 40 640

 kussenslopen 40 3 120

 dekbedovertrek 12 70 840
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 molton 8 20 160

 molton kussen 8 10 80

 kledingkast 4 250 1000

 linnenkast 2 250 500

 kleerhangers 80 1 80

 stoelen 
slaapkamer

4 80 320

 sofa 4 400 1600

 schilderij 12 50 600

 secretaire 4 75 300

badkamers badlaken 15 10 150

 handdoek klein 15 6 90

 washand 30 2 60

 rekje/kastje 4 40 160

toilet toiletborstel 5 5 25

 gastenhanddoek 20 5 100

tuin grasmaaier 1 500 500

 sneeuwschuiver 
(motor)

1 800 800

 bosmaaier 1 400 400

 tuingereedschap 
klein

1 150 150

diverse diverse algemeen 1 1500 1500

Totaal:    33280

2021  design donatiedocument Guesthouse Recover is ontworpen door riannewitteveen.nl

WWW.GUESTHOUSE-RECOVER.COM 

Triodos rekeningnummer 
NL18 TRIO 0391 1329 11 

ten name van Stichting Vrienden van Recover 

Hartelijke dank voor uw steun 
ook mede namens onze gasten met ernstige 

longziekten. 

Klik hier voor uw donatie

http://riannewitteveen.nl
https://useplink.com/payment/fOi8bkk0Txu9Cpxfsjhl/

