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Verken de zorgzame Triamant-buurt in Velm op zondag 4 oktober
Triamant Haspengouw neemt deel aan Open Bedrijvendag 2015
VELM – Triamant Haspengouw neemt deel aan Open Bedrijvendag 2015. Op zondag 4 oktober opent het tussen 10
en 17 uur haar deuren voor het publiek. Bezoekers kunnen een begeleide rondleiding volgen, en ervaringen
uitwisselen met enkele overtuigde ‘Triamantairs’, zoals Triamant haar bewoners, medewerkers en vrijwilligers
liefdevol noemt. Brasserie l’O de Vie biedt bezoekers een gratis drankje aan in het kasteel op de site. Ook
kinderanimatie is voorzien.
“Wanneer bezoekers, passanten of kandidaat-bewoners voor het eerst kennismaken met Triamant Haspengouw, rolt er vaak
een ‘amai, dat is slim bekeken!’ over de tongen. We zijn dan ook erg blij met het ‘Goed gevonden!’-jaarthema van Open
Bedrijvendag 2015”, zegt Dirk De Baets, gedelegeerd bestuurder van Triamant. “Op zondag 4 oktober zetten we onze deuren
wagenwijd open voor het publiek.”
Triamant Haspengouw in Velm (bij Sint-Truiden) is een innovatief woon- en leefproject dat breekt met het klassieke model
van een rusthuis. Met haar 132 ruime woonzorgverblijven en 62 flats voor jong en oud heeft het meer weg van een levendige
buurt. Mensen kunnen hier levenslang wonen met de zekerheid van 24/7 zorg op maat zodra ze die nodig hebben. Vitaliteit
en autonomie worden gestimuleerd. In oktober start de bouw van nog eens 60 flats en 5 eengezinswoningen.
Tijdens Open Bedrijvendag kun je ontdekken hoe Triamant verbinding tussen haar Triamantairs stimuleert. “Én hoe wij ons
op de ruimere buurt richten,” vult De Baets aan. “Omliggende scholen maken mee gebruik van ons zwembad, omwonenden
springen de buurtwinkel binnen, sportieve fruitstreekverkenners houden halte in onze kasteelbrasserie, en toeristen met of
zonder zorgbehoefte overnachten in hotel l’O de Vie. Die mix van functies creëert leven op onze site.”
Tussen 10 en 17 uur zijn er begeleide rondleidingen voorzien bij Triamant Haspengouw in de Halingenstraat 76 in Velm.
Ook kinderen hoeven zich alvast niet te vervelen, want speciaal voor hen is er kinderanimatie. Wie dorst of honger krijgt van
al die nieuwe indrukken, wordt gastvrij onthaald in brasserie L’O de Vie.
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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.

