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Triamant Haspengouw doet mee aan Dag van de Zorg
Verken de gastvrije Triamant-buurt op 20 maart!

VELM (SINT-TRUIDEN) – Op zondag 20 maart 2016 neemt Triamant Haspengouw deel aan Dag van de Zorg. Aan de
hand van een begeleide rondleiding, inspirerende voordrachten over gezondheid en geluk, en enkele leuke kijk-endoe-activiteiten kunnen bezoekers ontdekken wat er leeft in deze buurt voor jong en oud.
Triamant Haspengouw is blij met ‘zorg in beweging’ als jaarthema van Dag van de Zorg. “Er beweegt namelijk heel wat bij
Triamant,” zegt Heidi Werckx, site manager van Triamant Haspengouw. “Autonomie en vitaliteit zijn belangrijke elementen in
onze werking. Daarmee onderscheiden we ons van klassieke woonzorgcentra en assistentiewoningen. Triamant stimuleert
bewoners om zelf de piloot van hun leven te blijven en zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk gelukkig te leven.”
Tijdens Dag van de Zorg ondervinden bezoekers hoe Triamant dat aanpakt. Naast begeleide bezoeken op vaste uren, is er
een energiek programma met onder andere een (senioren)dansnamiddag, liftoefeningen en petanquewedstrijdjes. In het
zwembad kunnen kinderen tussen 14 en 16 uur hun hart ophalen in het pretbad. Inge Schepers, beleidsverantwoordelijke
autonomie en vitaliteit bij Triamant, geeft om 10.30 uur en 13 uur een inspirerende voordracht over gezond en gelukkig zijn,
en je eigen bijdrage daartoe. Het volledige programma is te bekijken op www.triamant.be.
Iedereen is van harte welkom tussen 10 en 17 uur bij Triamant Haspengouw in de Halingenstraat 76 in Velm. Ook kinderen
hoeven zich alvast niet te vervelen, want speciaal voor hen is er kinderanimatie (zwembroek niet vergeten!). Wie dorst of
honger krijgt van al die nieuwe indrukken, wordt gastvrij onthaald in brasserie l’O de Vie.
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 2015 startte de bouw van nog eens 60 flats en 5 eengezinswoningen.
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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.

