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Opening tweede Triamant-buurt in Geluwe nabij
Woonzorginnovator Triamant stelt levenskwaliteit centraal
GELUWE – Na het succes van Triamant Haspengouw, een woon- en leefproject in Sint-Truiden, zet Triamant nu ook
voet aan de grond in West-Vlaanderen. Met Triamant Geluwe ontwikkelt Triamant een nieuw buurtmodel, een plek
waar iedereen zich thuis voelt: jong en oud, mobiel en minder mobiel, kerngezond en licht tot zwaar zorgbehoevend.
In deze zorgzame leefomgeving is professionele zorg de klok rond beschikbaar, maar is de focus in de eerste plaats
gericht op voluit leven. Om dit extra te onderstrepen, lanceert Triamant een verrassend nieuw initiatief:
MaakhetmeeTV.
Met haar compleet nieuwe buurtmodel biedt Triamant een antwoord op de veranderende zorgmaatschappij. Leven en
gastvrijheid staan hier centraal. Triamant trekt een mix van leeftijdsgroepen aan, waardoor een warme, hechte gemeenschap
ontstaat. Ouderen hoeven niet naar een klassiek woonzorgcentrum of serviceflat, maar blijven volop in het leven staan.
Jongere koppels en singles wonen voordelig bij Triamant, en vinden er tonnen levenswijsheid of vlotjes een babysit.
Bewoners worden aangemoedigd om samen dingen te doen, ook zorgen voor elkaar en voor de buurt. ‘Zo blijven ze langer
zelfstandig, vitaal en levenslustig,’ zegt Triamant-voorzitter Jo Robrechts. ‘Voor wie er nood aan heeft, is professionele zorg
en verpleging 24 op 7 beschikbaar.’
Na de opening van Triamant Haspengouw in 2010, opent binnenkort de site in Geluwe met 120 ruime flats en studio’s. Het
ontwerp is opnieuw van de hand van architectenbureau BURO II & ARCHI+I, dat eerder al de site in Sint-Truiden tekende.
De opening van Triamant Geluwe wordt ondersteund door acht videogetuigenissen van bewoners uit Triamant Haspengouw.
Het zijn korte, hartverwarmende video’s van ‘Triamantairs’ die vertellen over hun persoonlijke traject. De portretten zijn uit
het leven gegrepen en bieden de toeschouwer een inkijk in de leefwereld van acht bewoners, elk met een uniek verhaal.
René bijvoorbeeld besliste op zijn 80 om zijn intrek te nemen in Triamant Haspengouw. “Ik ben nog een enkele dag tegen
mijn zin hier geweest.” vertelt hij in zijn getuigenis. Edmond, 71 en samen met zijn vrouw Annie bewoner van Triamant
Haspengouw, zegt: “Dit is voor ons een echte thuis geworden.”
Omdat Triamant de autonomie en vitaliteit van haar bewoners hoog in het vaandel draagt, is de organisatie voortdurend
actief op zoek naar manieren om dit te stimuleren. Het laatste nieuwe initiatief kreeg de naam ‘MaakhetmeeTV’. Op een
strategisch geplaatste tv in de ontmoetingsruimte worden foto’s, filmpjes en berichtjes getoond van de familie en vrienden
van bewoners. Zo wil MaakhetmeeTV gesprekken tussen de bewoners faciliteren en hun band met de buitenwereld
versterken.
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GETUIGENISSEN
5 getuigenissen uit Velm (video) kunt u bekijken op www.triamantgeluwe.be
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OVER TRIAMANT
Triamant is een baanbrekend en trendsettend woonzorgconcept voor verschillende generaties. Met een aantrekkelijke en volledig aangepaste
infrastructuur en een breed à la carte aanbod aan zorg en diensten biedt Triamant betaalbaar wonen aan, voor de doorsnee Vlaming op zoek naar
zekerheid in het stapsgewijs ouder worden. Vanuit de gedachte van autonomie wordt de klant-bewoner controle gegeven over de eigen levenskwaliteit
met het oog op een zo lang mogelijk vitaal en gelukkig leven. Triamant is een duurzaam impactbedrijf dat geïntegreerde buurtrealisatie nastreeft. De
groep Triamant kent de laatste 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse groei van 70% in omzet en 65% in jobcreatie. In totaal zijn er 100 medewerkers betrokken
bij de conceptontwikkeling, realisatie en operationele werking van Triamant. Voor bijkomende info: www.triamant.be.

