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Triamant Geluwe verwelkomt 100e bewoner
96-jarige Paul Valcke wil zelfstandig blijven wonen

GELUWE. 19 juli 2018 – ‘Ik ben als goede wijn, ik word beter met de jaren’ zegt de 96-jarige Paul Valcke.
Ook de dijbeenbreuk die hij eerder dit jaar opliep, kan zijn humeur niet bederven. Hoewel hij nog steeds
herstellende is, blijft Paul optimistisch en baas over zijn eigen leven. Enkele dagen geleden verhuisde hij
naar Triamant Geluwe, een woon- en leefbuurt voor een mix van generaties. Als honderdste bewoner werd
hij er met open armen ontvangen.
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Paul Valcke is in de streek geen onbekende. Decennialang baatte hij met zijn broer Jules de Peugeot-garage in Menen uit.
Samen met zijn inmiddels overleden vrouw Huguette, heeft hij vier zonen, zeven kleinkinderen en negen achterkleinkinderen.
Zijn familie is zijn rijkdom en zijn trots.
Tijdens de oorlog werd Paul in 1943 opgepakt en naar Duitsland gevoerd waar hij twee jaar lang dwangarbeid moest
verrichten. Paul herinnert het zich nog levendig, aan zijn geheugen mankeert niets. ‘Maar een mens mag niet bij de pakken
blijven neerzitten,’ weet hij. ‘Bij tegenslag moet je vooruit blijven kijken, overeind krabbelen en doorzetten.’
Tot op vandaag is dat Pauls levensmotto. Precies daarom wilde hij na zijn recente dijbeenbreuk niet naar een woonzorg- of
dagcentrum. ‘Dat is iets voor oude mensen’, zegt hij. ‘Ik wou liever iets om naar uit te kijken, zoals dit Tenerife hier’, grapt
Paul. ‘Ik ging vroeger met mijn vrouw graag naar Tenerife. Triamant heeft wat weg van zo’n vakantiedorp. Laat mij maar met
een Blonde Leffe op het zonneterras kijken naar de petanque, of naar de kinderen in speeltuin. Dat is voor mij puur genieten.’
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Triamant Geluwe ging in oktober 2016 officieel van start. Inmiddels namen er naast Paul al 99 bewoners hun intrek. Het is
geen zorgproject in de buurt, maar een buurt met zorgmogelijkheid. Mensen van verschillende generaties leven er zelfstandig
door en met elkaar. Een team van gezondheids- en zorgprofessionals is 24/7 op de achtergrond beschikbaar. Triamant loopt
stilaan vol. Er zijn nog enkele flats beschikbaar.
------------------------------------------------------------------- < einde persbericht > ------------------------------------------------------------------BIJLAGEN
- foto van Paul Valcke met zijn familie, Triamant-wooncoach Kimberly D’hondt en woonadviseur Els Defauw
- foto van Triamant Geluwe
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OVER TRIAMANT
Triamant is een baanbrekend en trendsettend woonleefzorgconcept 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 streeft duurzame geïntegreerde buurtrealisaties na. De groep Triamant kent de
laatste 3 jaar meer dan 100% groei in jobcreatie. In totaal zijn er ruim 220 medewerkers betrokken bij de uitbouw van het concept, de realisatie en de
operationele werking van Triamant. Voor bijkomende info: www.triamant.be.

