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Woon- en leefproject op domein Gerkenberg brengt jong en oud samen

Triamant Haspengouw, zorgbuurt op het kasteeldomein van Peten in Velm, is al enkele jaren operationeel. Met domein Gerkenberg
kiest Triamant opnieuw voor een plek met een ziel.

BREE – Op voorstel van de trotse burgemeester Liesbeth Van der Auwera licht op zaterdag 23 januari 2016
woonzorginnovator Triamant haar concrete plannen toe in verband met de herbestemming van Gerkenberg. Op het
kloosterdomein aan de Meeuwerkiezel zullen jong en oud naast elkaar samenleven. Triamant zal er een (zorg)buurt
bouwen met 152 wooneenheden. Bewoners én omwonenden kunnen kiezen uit een brede waaier van diensten en
zorgfuncties op maat. ‘De Stad Bree is het project zeer genegen,’ aldus Liesbeth Van der Auwera. ‘De Triamant-buurt
in Bree biedt immers oplossingen voor ons vergrijzingsvraagstuk.’
‘Gezien de snel toenemende vergrijzing enerzijds en de krappe budgetten bij de overheid anderzijds is er duidelijk nood aan
radicaal vernieuwende zorgoplossingen’, aldus Dirk De Baets, gedelegeerd bestuurder van Triamant. ‘De bestaande
woonvormen hebben elk hun specifieke nadelen: in rusthuizen blijf je een gast, ondergeschikt aan een instituut. Thuiszorg in
een vaak onaangepaste woning of appartement, met een verpleegster die rondrijdt, is financieel niet lang meer houdbaar en
het doorbreekt de vereenzaming niet. Bij assistentiewoningen blijft de zorgregie dan weer ten laste van de klant. Cohousing
en kangoeroewonen zijn ook maar deeloplossingen.’
Triamant creëerde een compleet nieuw buurtmodel. ‘Het werkt die nadelen weg en biedt extra voordelen’, vult Triamantvoorzitter Jo Robrechts aan. ‘Triamant-bewoners kunnen 24 op 7 op een professioneel zorgteam terugvallen als het nodig
is, maar vooral leven en gastvrijheid staan centraal. We focussen op twee cruciale dingen: enerzijds moeten bewoners
zichzelf kunnen blijven en zelf de koers van hun leven blijven bepalen, en anderzijds promoten we een gezonde geest in een
gezond lichaam. Niet alleen de juiste voeding en beweging, maar ook intellectuele stimulatie en het creëren van
ontmoetingskansen en een sociaal netwerk dragen daartoe bij.’
Binnen haar volledig aangepaste infrastructuur voor jong en oud biedt Triamant acute, chronische en crisiszorg. ‘Maatwerk
dus, al naargelang iemand veel of weinig zorg nodig heeft’, zegt De Baets. ‘Ideaal bijvoorbeeld voor koppels met één
kerngezonde en één zorgbehoevende partner.’ In Triamant Haspengouw, de eerste zorgbuurt van Triamant in Velm (bij SintTruiden) is deze vernieuwende vorm van samenleven voor ruim 200 bewoners al sinds een jaar of vier werkelijkheid.
De visie van Triamant sluit volgens burgemeester Liesbeth Van der Auwera naadloos aan bij die van de Stad Bree. Op
zaterdag 23 januari 2016 stelt Dirk De Baets het Triamant-concept voor vanaf 13.30u in de kapel en patio van het stadhuis.
Huisarchitect BURO II & ARCHI+I licht de concrete plannen voor de Triamant-buurt in Bree toe.
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