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500e bewoner Mariette neemt intrek bij Triamant
Intergenerationeel woon- en leefconcept zit in de lift

RONSE – Mariette Dewaele is de 500e bewoonster van Triamant. Zij nam op donderdag 29 november 2018
haar intrek bij Triamant Ronse, waar ook haar jeugdvriendin Christiane woont. Beide dames zijn
enthousiast over het unieke woonconcept. Een mix van generaties leeft er samen, met en zonder
zorgvraag. Uit handen van woon- en leefcoaches Lien en Marie ontving Mariette een flinke bos bloemen
en een leuke welkomstkaart.

Foto: Nieuwe Triamant-bewoner Mariette met wooncoach Lien Deschrijver (links) en leefcoach Marie Pynoo (rechts).

Aanstekelijk enthousiasme
“Mijn hart ligt in Ronse,” zegt Mariette. “Ik wilde in de stad blijven, maar was toe aan een nieuwe woonoplossing.”
Die vond ze, bij een bezoek aan jeugdvriendin Christiane. “Zij vertelde hoe ze bij Triamant weer opfleurde,” vertrouwt Mariette
ons toe. “Dat neem ik aan. Ik zag in Triamant meteen de buurt van vroeger, in een nieuw jasje: je hebt je eigen privacy én
leuk gezelschap dichtbij.”
Mooie mensenmix
Bij Triamant Ronse, dat in mei 2018 de deuren opende, is Mariette de 60e bewoner. In de drie Triamant-buurten in Velm
(Sint-Truiden), Geluwe en Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem) wonen tezamen 440 bewoners. Het gaat om een mix van
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leeftijden. Sommige Triamantairs zijn kerngezond, andere zijn licht tot zelfs zwaar zorgbehoevend. Het feit dat zij samen
leven in een zo gewoon mogelijke thuissetting, maakt dit buurtconcept buitengewoon.
Eén nieuwe bewoner per dag
“De laatste weken verwelkomen we in onze buurten elke dag een nieuwe bewoner, zeven dagen per week,” zegt operationeel
directeur Sven Vandendriessche. “Ons concept zit duidelijk in de lift. Weten dat er een professioneel zorgteam is waarop je
dag en nacht kunt terugvallen, biedt gemoedsrust. Mensen vinden het ook prettig dat ze geen label krijgen, zoals ‘ziek’,
‘gescheiden’ of ‘eenzaam’. Ze horen erbij, zijn gewoon mens tussen andere mensen. Zo simpel kan het zijn.”
Naast flats en studio’s is er in elke Triamant-buurt ook een brasserie, een lobby met knusse haardhoek, een wassalon en
een deelauto. Het gezondheidscentrum Leefpunt begeleidt en coacht mensen op weg naar een langer, gezonder gelukkiger
leven. Ook de ruimere omgeving geniet mee van de faciliteiten, workshops en activiteiten.
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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 260 medewerkers betrokken bij de uitbouw van het concept, de realisatie en de
operationele werking van Triamant. Voor bijkomende info: www.triamant.be.

