PERSBERICHT | 25 juli 2018

Bewoners Triamant krijgen eigen tropisch strand
‘Geen Haspengouw, maar Hawaï!’

SINT-TRUIDEN. 25 juli 2018 – Een reuzedonut, een knalroze plastic flamingo, wat Hawaï bloemenkransen,
kleurrijke parasols en uiteraard een heleboel zand. Het terras van de Triamantzaal van Triamant
Haspengouw in Velm ziet er tropisch uit deze dagen. En dat komt niet louter door de hoge temperaturen.
De woonzorginnovator legde speciaal voor de bewoners een strandje aan. Ook in de andere Triamantbuurten is de actie een succes.

De aanhoudende tropische temperaturen brengen jong en oud in vakantiesfeer. ‘Omdat niet iedereen nog naar het strand of
zwembad kan, brengen we het naar onze bewoners toe’, vertelt Kim Schutters, leefcoach bij Triamant Haspengouw. ‘Voor
ons is het een kleine moeite om dit voor mekaar te krijgen, maar voor tal van onze oudere bewoners lijkt het een eeuwigheid
geleden dat ze nog eens zand tussen de tenen voelden kriebelen.’
Genieten van de spelende kinderen
Bij Triamant Haspengouw wonen verschillende generaties door mekaar. ‘Ik vind het altijd al prettig als ik de kinderen in het
zwembad zie plonsen of hier in de speeltuin ravotten. Maar hoe de kinderen zich hier in het zand vermaken, prachtig!’ zegt
bewoner Margiet Raes. Het lijkt meer Hawaï dan Haspengouw. Ik krijg zin om zelf mee zandkastelen te bouwen. Misschien
ga ik er straks lekker bij.’
Anderen genieten ervan om gewoon te kijken. Een bijpassend drankje maakt de sfeer compleet. ‘De strandsfeer roept
herinneringen op, zoveel is duidelijk. Mensen halen precies echt hun hart op bij de verhalen over papieren strandbloemen,
pijnlijke kwallenbeten en aangespoelde potvissen,’ zegt Kim Schutters lachend.
Extreme temperaturen
Het is fijn om aan het strand je ochtend –of avondboterham op te eten. ‘Op het middaguur en wanneer het kwik erg oploopt,
zullen bewoners toch binnen blijven’, denkt de leefcoach. ‘Veiligheid komt nog altijd voorop. Beweegactiviteiten die veel
energie vragen, zoals de zumbalessen, schaffen we daarom ook tijdelijk af. Maar ach, ook binnen is Hawaï nooit ver weg.
Kleurrijke voetbadjes en verfrissende ijsjes zorgen voor verkoeling.’
27 juli: Beachbar met zomerse muziek
Op vrijdag 27 juli organiseert Triamant een zwoele zomeravond voor jong en oud aan het ‘Triastrand’. Tussen 18u en 22u
kun je er genieten van een heerlijke cocktail bij een streepje zomerse muziek. Iedereen welkom bij Triamant Haspengouw in
de Halingenstraat 76, 3806 Velm.
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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 is een duurzaam impactbedrijf dat geïntegreerde buurtrealisaties nastreeft. 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.

