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Officiële opening Triamant Geluwe

Nieuwe thuis voor zowel gezonde als zorgbehoevende mensen

WERVIK – Dit weekend opent Triamant Geluwe officieel de deuren. In deze bruisende buurt in hartje
Geluwe kunnen mensen van alle leeftijden aangenaam leven, ook wanneer zij licht tot zwaar
zorgbehoevend zijn. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen opent
Triamant Geluwe op zaterdag 8 oktober officieel tijdens de academische zitting voor genodigden. Op
zondag 9 oktober is iedereen welkom om Triamant te komen beleven.

Triamant Geluwe is gehuisvest in de Wervikstraat, vlakbij de voetbalterreinen van KSK Geluwe. De eerste bewoners namen
een paar maanden geleden hun intrek. Sommigen blijken kerngezond, anderen zorgbehoevend. Het gaat om een mix van
leeftijden. ‘Dat is het mooie aan Triamant,’ zegt Dirk De Baets, gedelegeerd bestuurder van Triamant. ‘Iedereen voelt zich er
gewoon thuis. Wie zorg nodig heeft, hóeft niet meer naar een klassieke zorgomgeving. Bij Triamant kun je in een zo normaal
mogelijke omgeving ouder worden, en samenblijven met je nog gezonde partner. Als zorgzame woon- en leefomgeving is
Triamant voor beiden interessant.’ Naast 120 appartementen en studio’s beschikt Triamant Geluwe over een warme
onthaaldesk, gezellige bar, diverse zitmogelijkheden, een wassalon, petanqueveld en kinderspeeltuin. In de brasserie komen
dagelijks mensen uit de ruimere omgeving over de vloer.
De officiële opening van dit unieke, innovatieve woon- en leefproject wordt een feest. Het hele weekend staat bol van
activiteiten voor jong en oud. Op zaterdag 8 oktober is er een academische zitting voor genodigden. Vlaams minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen huldigt als eregast de Triamant-buurt officieel in. Op zondag 9 oktober
vanaf 9.00u zijn er doorlopend begeleide rondleidingen en tal van optredens.
Als woonzorginnovator werkte Triamant een uniek buurtmodel uit dat alle sleutelvoordelen van de diverse klassieke
woonvormen combineert: denk aan de huiselijkheid van een eigen woning, de infrastructurele toegankelijkheid van een
assistentiewoning en de permanente zorgbeschikbaarheid van een woonzorgcentrum, maar evenzeer aan het buurtgevoel
van nieuwe verkavelingen en de individuele aandacht en solidariteit van kangoeroewonen en cohousing.
‘Triamant-bewoners weten veelal erg goed wat ze willen,’ zegt Jo Robrechts, uitvoerend voorzitter. ‘Een praktische en
comfortabele leefomgeving die klaar is voor hun toekomstige noden en die meegroeit met hun behoeften. Vitaal blijven en
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de touwtjes van hun leven zelf in handen houden, liefst tot de laatste dag. Met fijne buren die elkaar kennen en ook voor
elkaar zorgen. Triamant komt aan al die wensen tegemoet. Bovendien zijn onze uitgebouwde zorgteams 24 op 7 beschikbaar.
Voor velen is die verpleegkundige permanentie een hele geruststelling.’
Met Triamant Geluwe is de organisatie niet aan haar proefstuk toe. Naast de bestaande site, Triamant Haspengouw, in het
Zuid-Limburgse Velm, zijn er nog Triamant-buurten in opbouw in Zottegem en Ronse.
------------------------------------------------------------------- < einde persbericht > ------------------------------------------------------------------BIJLAGEN
collagebeeld van Triamant Geluwe – fotografie: Karel Waignein
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kristien.vandenberghe@triamant.be
+32 491 30 00 30
www.triamant.be – www.triamantgeluwe.be
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 3 jaar meer dan 100% groei in omzet en jobcreatie. In totaal zijn er 100 medewerkers betrokken bij de conceptontwikkeling,
realisatie en operationele werking van Triamant. Voor bijkomende info: www.triamant.be.
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