
21 bijkomende assistentiewoningen in Leerbeek 

Seniorie Kesterberg wordt 
zeker een derde groter 
�EERBEE 

In de seniorie Kesterberg 
aan de Ninoofsesteenweg 
in Leerbeek startten gro- 
te werken. Bet senioren- :..... 
centrum wordt uitgebreid 
met maar liefst 21 nieuwe 
assistentiewoningen. Die 
moeten tegen eind vol- 
gend jaar klaar zijn. 

INGRID DEPRAETERE 

In juli 2009 opende de seni- 
orie Kesterberg haar deuren 
met 59 assistentiewoningen 
van verschillende groottes en � 
types. "Met werd echter • In de seniorie Kesterberg zijn ingrijpende werken gestart. 
noodzakelijk om uit te brei- 
den ". zegt directeur Bruno verkopen zodat wij deze kon- sofie is dat we mensen geluk- 
Van de Voorde. "De vraag in den afbreken en op de grond kig en zelfstandig oud willen 
de regio veroorzaakt een Ian- de nieuwbouw realiseren. In laten worden in een voorzie- 
ge wachtlijst. Om hieraan te- ruil kregen ze een plaats in ning waar ze tot het einde 
gemoet te komen, bouwen we de seniorie. Ondertussen zijn van hun dagen kunnen blii- 
nu 21 extra assistentiewo- zowat de helft van de bewo- ven wonen. zonder dat ze nog 
ningen zodat we uiteindelijk I ners inwoners van Leerbeek. I moeten verhuizen. Ons con- 
tachtig flats beschikbaar We zijn dan ook eigenlijk een cept is daar ook helemaal 
hebben. Dat is een uitbrei- dorp in een dorp." rond gebouwd. Iedereen 
ding met ongeveer een derde. "De Kesterberg werd vorig heeft zijn eigen flat. Daar- 
Hiermee wordt het probleem jaar uitgeroepen tot de Beste naast kunnen de bewoners 
nog niet helemaal opgelost, I Zorginstelling in Belgie en onder meer beroep doen op 
maar bet is toch een stap in tot de Beste Zorgwerkgever tal van hotelservices, de 
de goede richting. In de flats shuttledienst naar de winkel, 
kunnen trouwens ook kop- BRUNO VAN DE VOORDE de fitness, sauna en zwem- 
pels terecbt zodat we eigen- DIRECTEUR bad, een restaurant waar ze 
lijk plaats kunnen bieden aan zelf kunnen kiezen wat ze 
meer dan tachtig mensen. In " bl"" eten en verschillende verzor- 
december volgend jaar moe- We IJVen onze gingen. Ook na de uitbreiding 
ten de nieuwe flats instap- zorgkwaliteit en blijft deze service gegaran- 
klaar zijn. De nieuwe vleugel deerd. Met tachtig assisten- 
komt Iangs de linkerzijde van onze eigen keuken tiewoningen bereiken we 
het huidige gebouw. Er wor- dan wel het maximale aantal 
den ook bijkomende thera- Streng bewaken" voor de Kesterberg. Daarna 
pieruimten voorzien en een komt er geen uitbreiding 
ondergrondse parkeergarage meer. Enkel de dienstverle- 
zodat het parkeerprobleem van dit jaar", zegt de direc- ning verder opti.maliseren 
langs de Ninoofsesteenweg teur trots. "Ook nu we uit- dat kan nog, Zo organisere� 
ook opgelost geraakt," breiden, blijven we onze we tegenwoordig ook vakan- 
De uitbreiding van de Kes- zorgk-waliteit en onze gezon- ties voor onze bewoners. In 

terberg werd mogelijk ge- de keuken streng bewaken. Spanje hebben we een resort 
maakt door de buren. "Of lie- Het is een troef die we niet in de sti.)1 van de Kesterberg 
ver, de ex-buren, want ze zijn uit handen geven. De Kester- waar onze bewoners op va- 
ondertussen bewoners van berg was bij de start in 2009 kantie kunnen met groten- 
de Kesterberg", zegt Van de een vri.i"buiter en een pionier deels dezelfde faciliteiten a1s 
Voorde. "Deze mensen be- in de moderne hedendaagse in de Kesterberg zelf' zegt slisten hun huis aan ons te ouderenzorg. Onze basisfilo- nog Bruno Van de Voorde. 


