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Bent u op zoek naar een praktische, mooie
en comfortabele leefomgeving waar u
kunt rekenen op hulp en professionele
begeleiding als u dat wenst? Dankzij de
alles-onder-één-dak formule bent u bij
Triamant aan het juiste adres. Triamant heet
u welkom in deze gastvrije, levende buurt.

zorgeloos wonen

voluit leven

Professionele begeleiding
en zorg op maat
Bij Triamant is er voortdurend verpleegkundige permanentie voor al uw zorgvragen. Zo bent u gerust dat er op elk
moment van de dag (of nacht!) iemand is
om u te helpen, mocht dit nodig zijn.
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Vitaal en zelfstandig
thuis wonen voor
jong en oud
Triamant overschrijdt leeftijd en gezinssituatie.
Van actieve senioren en ouderen met een
grote zorgbehoefte tot jongere koppels en
alleenstaanden: Triamant is er voor iedereen.
Buren kunnen vertrouwen op elkaar en op
de warme begeleiding van zorgprofessionals
en vrijwilligers. Hierdoor kunt u zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen.

door verpleegkundigen/zorgkundigen
• 24/7 permanentie voor dringende
medische hulp
• organisatie van thuisverpleging,
restaurantservice en bijkomende
huishoudelijke ondersteuning
• zorgoverleg tussen de bewoner,
zijn familie en zijn zorgverleners
• coaching in gezonde voeding
en actieve beweging
• kine- en psychosociale begeleiding
• persoonlijke verzorging
(wassen, pedicure,…)
• revalidatie- en herstelhotel
• palliatieve zorg

Levenslang wonen —
alles onder één dak
Bij Triamant zijn alle woonruimtes drempelloos en aangepast aan de bewoners. Ze zijn
ruim en modern en zorgen voor de nodige
veiligheid en comfort. U kunt ze naar
eigen smaak en behoefte inrichten.
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Hebt u groene vingers? Bent u een creatieve
bij? Zit organiseren u in het bloed? Houdt
u van een gezellige babbel bij een kop
koffie? Door buiten te komen, ervaringen
met anderen te delen en samen dingen
te ondernemen, blijft u vitaal en geniet u
volop van het leven. Bij Triamant staat u
er nooit alleen voor.

Het professionele zorgteam van Triamant
biedt uitgebreide zorgmogelijkheden aan
bewoners die minder mobiel zijn of meer
behoefte hebben aan ondersteuning. U
kunt altijd rekenen op hulp, maar toch
zelfstandig zijn. U hoeft nooit meer te
verhuizen. Bij Triamant blijven u en uw
levenspartner samen, ook bij verschil in
zorgbehoefte.

• chronische en acute zorgassistentie

Triamant heeft respect voor uw privacy en
biedt u keuzevrijheid. Dankzij uiteenlopende
diensten zoals onze was- en strijkservice,
boodschappendienst en administratieve hulp
geniet u ten volle van elke dag. U houdt
de regie in handen en kiest zelf hoe u
Triamant beleeft.
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Hoe ziet uw ideale toekomst eruit? Hoe wilt u
morgen wonen en leven? Triamant bouwde een
uniek concept uit dat rekening houdt met uw
dromen: wonen op een mooie en veilige plek, waar
u geniet van het leven dankzij ruimte, comfort en
professionele begeleiding. Welkom in de gastvrije
buurt van de toekomst.

Interesse?
Triamant Geluwe I Wervikstraat zn, 8940 Geluwe
Tel. 056 455 444 I geluwe@triamant.be I www.triamant.be

zorgeloos wonen

voluit leven

