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Ook kleinere werven scoren: 700 bezoekers bij Triamant Aunove in Zottegem
Grote belangstelling voor innovatief woon- en leefproject voor jong en oud

ZOTTEGEM, 8 mei 2017 – Zondag vond de elfde editie van Open Wervendag plaats. Niet alleen de meest
grootschalige bouwprojecten konden op veel belangstelling rekenen. In het Oost-Vlaamse Sint-Maria-Oudenhove
lokte de werf van Triamant Aunove, een bijzonder woon- en leefproject voor jong en oud, meer dan 700 bezoekers.
Organisator Triamant, woonzorginnovator in hart en nieren, spreekt van ‘een hartverwarmend succes’.

Vernieuwend woon- en leefproject Triamant Aunove in Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem). Foto’s: Jan Schaumont.

Het vernieuwende woon- en leefproject voor jong en oud moet in september 2017 de deuren openen. Het is gelegen in de
Faliestraat, in het centrum van Sint-Maria-Oudenhove en zal naast 114 flats en studio’s ook een brasserie en meerdere
ontmoetingsplaatsen tellen.
Via een afgebakend parcours en onder begeleiding van een gids konden de vele kijklustigen de Triamant-buurt verkennen.
Zo konden ze onder meer een kijkje nemen in de gerestaureerde kapel die deel wordt van de toekomstige brasserie, in de
lobby die als sociale ontmoetingsplaats dienst zal doen en in diverse flats onder de fraai vormgegeven, unieke dakstructuur
ontworpen door architectenbureau B2Ai. Achteraf werd iedereen getrakteerd op een ijsje of een drankje.
‘Van zo’n mooie opkomst hadden we haast niet durven dromen’, zegt Dirk De Baets, medebezieler en één van de drijvende
krachten achter Triamant. ‘We zijn blij met zoveel interesse in ons unieke concept. Triamant creëert woon- en leefomgevingen
die elke generatie wat te bieden hebben. Bij Triamant Aunove kunnen kerngezonde en licht tot zwaar zorgbehoevende
mensen samen zorgeloos wonen én voluit leven. Ons concept biedt een naadloze overgang in de verschillende fasen van
het leven. Verhuizen hoeft niet meer. Mensen stimuleren om zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk gelukkig te leven. Daar
gaan wij voor. Een team van gezondheids- en zorgprofessionals is op de achtergrond de klok rond beschikbaar.’
Wie de Open Wervendag gemist heeft, kan Triamant Aunove nog steeds een bezoek brengen en de modelflat bezichtigen.
Een afspraak maken kan via 0800 24 555 (gratis) of leven@triamant.be.
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Met Triamant Aunove is de woonzorginnovator niet aan zijn proefstuk toe. Een site met 195 wooneenheden, Triamant
Haspengouw, werd reeds succesvol gerealiseerd in Velm, bij Sint-Truiden. In het West-Vlaamse Geluwe opende Triamant
in juli 2016 een tweede buurt met 120 flats en studio’s voor jong en oud. De bouw van een vierde Triamant-site startte
eerder dit jaar in Ronse. In het Limburgse Bree komt nummer vijf in de kijker.

BIJLAGEN
- sfeerbeelden Open Wervendag 2017 bij Triamant Aunove
- twee simulatiebeelden van hoe Triamant Aunove er in de toekomst zal uitzien
MEER INFO
Dirk De Baets, CRO Triamant, dirk.debaets@triamant.be, +32 475 71 05 27
Kristien Vandenberghe, communicatieverantwoordelijke Triamant, kristien.vandenberghe@triamant.be, +32 491 30 00 30
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 110 medewerkers betrokken bij de conceptontwikkeling,
realisatie en operationele werking van Triamant. Voor bijkomende info: www.triamant.be.

