CHRISTOPHE DESIMPEL WORDT ACTIEF IN ZORGVASTGOED

Vastgoed met
of zonder zorg
Christophe Desimpel, zoon van gewezen Manager van het Jaar Aime, geeft de familietradi
tie in vastgoed een nieuw elan. Hij werkt aan een aanbod voor senioren in heel Vlaanderen
en een vastgoedfonds van 120 miljoen euro. Zijn groep Aldea is klaar voor de sprang in de
ma rkt. !(are/ Cambien.fotoqrufie Em.v Elleboog
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hristophe Desimpel herin
nert zich zijn studententijd in
Leuven nog alsof het gi.steren
was. Door het dakvenster van
zijn kot aan de Brabanconne
straat keek hij als jonge twin tiger uit op
een van de mooiste hoekjes van de stu
dentenstad: het elegante klooster annex
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kerk van de redemptoristen, inmi.ddels
met de Leuvense rusthuizen Mater Dei
geklasseerd als onroerend erfgoed. "Ik
en Sint Carolus een akkoord om hen te
heb altijd iets gehad met die plek en
helpen in de zoektocht naar een nieuwe
altijd gedacht dat ze nog een rol zou spe locatie onder de nieuwe noemer Sint
len in mijn leven", zegt Desimpel.
Vincentius. Na de zomer hergroeperen
Circa 25 jaar later is het zo ver met de . de rusthuizen hun activiteiten onder een
aankoop van de kloostersite, inclusief de
dak op de site van Desimpel.125 hoog
statige kerk. Christophe Desimpel had
kwalitatieve kamers komen er in het
�

actua vastgoed

� woonzorgcentrum en rust- en verzorgingstehuis van de nieuwe generatie.

Jaar van de doorbraak
Volgens de meest recente statistieken
telt Vlaanderen nu bijna 1,3 miljoen 65plussers. Met die wetenschap in het achterhoofd heeft Christophe Des impel
Aldea Estates opgericht, een vastgoedfonds voor de zorgsector,
Als zoon van gewezen Manager van
het Jaar Aime Desimpel kent hij de vastgoedsector. Aan het klassieke bouwen
en verkopen voegt hij nu een dimensie
toe. Hij wil om en bij de 120 miljoen
euro bijeenbrengen om de kansen die de
vergrijzing biedt, niet te missen. De eerste stappen zijn al gezet, met een eigen
inbreng en risicokapitaal van kapitaalkrachtige bevriende families. Ook een
aantal fondsen is al ingestapt. Een kapitaalverhoging en obligatieleningen die
binnenkortworden uitgeschreven met
een beloofde rente van 4 procent, moeexploitatie van assistentiewoningen of
ten de rest doen. Op iets langere termijn
woonzorgcentra in twaalf middelgrote
wordt gedacht aan een beursgang.
Vlaamse steden: Leuven, Dilbeck, VilAid ea Estates heeft zijn huiswerk
voorde, Oostende, Kortemark, Ardooie,
goed gemaakt, al moest het daarvoor
Brugge, Roeselare, Pittem, Houthalenveel geduld opbrengen. 2015 wordt het
Helchteren, Edegem en Temse. Alles
jaar van de doorbraak. "De adrninistrabijeen spreken we over meer dan 900
tieve molen draait traag", zegt Desimpel. nieuwe wooneenheden op drie niveaus.
"In 2012 schreven we het businessplan
senioren die behoefte hebben aan
voor Aldea. Nu hebben we de vergunwonen en zorgen, mensen die pro-'
ningen op zak voor de bouw en/of
bleemloos autonoom kunnen wonen, en

E VIVA ANDALUCIA
De vergrijzing is in heel Europa
een hot topic. Oat is ook Christophe Desimpel niet ontgaan. Zijn
vader Aime kocht een optrekje in
de buurt van Marbella, en zette er
een aantal succesrijke vastgoedprojecten op. Ruim twintig jaar
later wordt de familie er opnieuw
actief.
"In december kreeg ik een kans uit
de duizend", zegt Christophe Desimpel. "In de buurt van Marbella
en op een unieke locatie stand een
gebouw dat niet afgewerkt
geraakte. Voor senioren is het een
idea le pied a terre. Er zijn drie formules mogelijk op een en dezelfde
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den (klassieke rusthuis), een dee!
voor revalidatie, en een dee! voor
ouderen die zelfstandig kunnen
wonen in een eigen flat. Hoeveel
oudere Belgen trek ken jaarlijks
niet naar Spanje om er een
tweede leven le beginnen? Die
doelgroep interesseert ens."
Net voor de jaarwisseling legde
Aldea 10 miljoen euro op tafel om
het imposante gebouw, inclusief
15.000 vierkante meter grand,
aan te kopen, voor de neus van
andere geinteresseerde groepen.
Alles wordt nu in gereedheid
gebracht, ingericht en verbouwd
voor een officiele opening in het
najaar.

VLAAMS·FRANSE
ENTENTE
De Franse groep Orpea is een referentie in Europa voor verzorging van hulpbehoevende mensen, via een netwerk
van gespecialiseerde instellingen (rusten verzorgingstehuizen, rehabilitatieen revalidatiecentra, psychiatrische
ziekenhuizen). In Frankrijk heeft Orpea
345 klassieke centra (wooncentra
en/of ziekenhuizen). De groep heeft
ook een voet in huis in 179 instellingen
buiten het thuisland, onder meer in
Spanje, Zwitserland, ltalie en Belgie,
Op de thuismarkt en andere markten
samen, tekent Orpea voor 60.000
bedden en 25.000 medewerkers.
Via Aldea betreedt Orpea nu de
Vlaamse markt. "We willen een
nieuwe dimensie toevoegen aan de
zorg", zegt Desimpel. "Als wij een
nieuw woonzorgcentrum bouwen,
zoals in Leuven, willen we ook de
zekerheid dat de uitbating gegarandeerd kan worden, los van subsidies.
Door de entente met Orpea zitten we
daar goed. Elk heeft zijn eigen insteek.
We werken nauw samen en leren veel
van elkaar. Onze gezamenlijke
opdracht is even simpel als moeilijk:
nieuwe woonzorgcentra bouwen volgens de hoogste normen en zorgen dat
die optimaal worden uitgebaat."

noden in de maatschappij veranderen.
Zorg en verzorging winnen aan belang.
Sommige CEO's willen alles zelf doen.
In die val wilde ik niet trappen. Van
infrastructuur, bouwen en bouwvergunningen aanvragen, ken ik we! een en
ander. Maar een woonzorgcentrum uitbaten? Dat niet. Met Orpea hebben we
een geschikte partner daarvoor. En binnenshuis heb ik met Frederick Pouders
de ideale vennoot. Hij was al actief in de
sector en heeft zich vanuit de basis
opgewerkt. Samen hebben we Aldea
gestalte gegeven en werken we elk vanuit onze eigen specialiteit. Frederick als
uitbater, wetgevings- en subsidieexpert, en ikzelfvoor hetvastgoed, de
ontwikkeling en de financiering van de
projecten en het fonds."

ten slotte ouderen die enige assistentie
we! kunnen gebruiken."

Expertise van derden ·
Je kan, zoals in het geval Desimpel,
veel afweten van bouwen, maar weet je
dan ook veel over de uitbating van
woonzorgcentras "Dat hebben we goed
begrepen", zegt Christophe Desimpel.
"V·le zijn dan ook op zoek gegaan naar
een sterke uitbatingspartner. \Ve hebben een partnership ad hoc - afhankelijk van de site en de behoefte - met de
Franse groep Orpea, een gevestigde
naam in de mar kt (zie kader vlaams

Eranse entente).

Wie een woordje Spaans kent, vindt in
de naam Aldea een verwijzing naar de
nieuwe activiteitvan Christophe Desimpel. AIdea staat in het Spaans voor communauteit, een verzameling van mensen, een gemeenschap. "Onze roots liggen voor cen belangrijk dee! in de bouw,
de projectontwikkeling, de aankoop van
gronden", zegt Desimpel. "Maar de
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Een site, drie functies
·

Ouderenzorg is meer clan alleen maar
woonzorgcentra. Om het met een slogan
te zeggen: oud zijn is niet noodzakelijk
een ziekte. Velen kunnen tot op late leef-

tijd autonoom of semi-autonoom !even.
"Er zijn nu ook senioren die hun assistentiewoning individueel willen aankopen als een mix van belegging en levensverzekering. Ook daarop willen we
inspelen'', zegt Des impel. "Aldea biedt
voor elk wat wils. Soms kunnen op een
site ook de drie functies (woonzorgcentrum, assistentiewoning, autonoom
wonen) samengaan, zij het elk onder een
ander dak. In Andalusie (zie kader E
vivaAndalucia) doen we dat ook."
Aldea lanceert zijn projecten uitgerekend op een ogenblik dat de onzekerheid over subsidieringvan zorgcentra en
vergrijzing compleet is. Het federale
niveau hevelt de materie door naar het
regionale niveau. Met veel vraagtekens
als gevolg: wie wordt nog gesubsidiecrd,
onder welke voorwaarden en hoe groot
is het budget? Desimpel heeft op een
vraag wel het antwoord klaar. "Het subsidiebudget is zo goed als op", zegt hij.
"Willens nillens komen we dan bij de
privesector uit."@
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