
Helan opent kinderdagverblijf ‘Gele Giraf’ in woonzorgcentrum Eau de Gand 
(Aldea Group) 

 
Gent, 4 juli 2022 – Op 1 juni opende Helan Kinderopvang in het woonzorgcentrum Eau 
de Gand (Aldea Group) het kinderdagverblijf ‘Gele Giraf’, goed voor 18 plaatsen in een 
regio met een hoge opvangnood. Het samenbrengen van jong en oud op eenzelfde 
plek biedt een sterke maatschappelijke meerwaarde. De officiële inhuldiging van de 
‘Gele Giraf’ vindt donderdag plaats in aanwezigheid van Evita Willaert, de kersverse 
Gentse schepen voor Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk, CEO 
van Aldea Group Dominique Roodhooft en Filip Standaert, directeur Helan 
Kinderopvang. 
 

 
 
Hoge opvangnood 
 
Het woonzorgcentrum Residentie Eau de Gand op de Wolterslaan en Emile Moysonlaan 
biedt onderdak aan 63 senioren en opende in 2019. Op het domein bevinden zich ook 
zorgflats waar mensen, jong en oud, die in meerdere of mindere mate nood hebben aan 
zorg, zelfstandig wonen. Met de ‘Gele Giraf’ komen daar nu ook 18 kindjes bij. Het is het 63e 
kinderdagverblijf van Helan.  
 
In de regio rond de Gentse Dampoort is er een hoge opvangnood. In het woonzorgcentrum 
was nog ruimte beschikbaar die nu omgebouwd werd tot kinderdagverblijf. Het gaat om een 
tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling om op termijn een groter kinderdagverblijf te kunnen 
huisvesten in een nieuwbouw op dezelfde woonzorgsite. Stad Gent staat in voor de 
prefinanciering van de ‘Gele Giraf’.  
 
 



Interactie tussen jong en oud 
“Met de ‘Gele Giraf’ zijn we niet aan ons proefstuk toe. Het is ons zesde kinderdagverblijf 
waar er een samenwerking is tussen een kinderopvang en een woonzorgcentrum. Het is een 
win-win voor iedereen en zeker iets wat we in de toekomst verder willen doortrekken”, aldus 
Filip Standaert, directeur Helan Kinderopvang. Ook voor het personeel van Residentie Eau 
de Gand is het een troef om kinderopvang in huis te hebben.  
 
“Wij geloven sterk in de maatschappelijke meerwaarde van geïntegreerde projecten en 
kijken uit naar de mooie interacties tussen jong en oud”, aldus Dominique Roodhooft, CEO 
van Aldea Group. “Dat samenbrengen van verschillende generaties, maar ook diverse 
woonvormen en een mix van functies op één locatie, willen we verder doortrekken.” Zo is 
Aldea Group van start gegaan met de eerste conceptstudies voor een verdere uitbreiding 
van de site die uitgeeft op de Wolterslaan, Delvinlaan en Emile Moysonlaan. Er wordt 
onderzocht of studentenhuisvesting, sociale huisvesting en huisvesting voor 
jongvolwassenen met een zorgbehoefte er gecombineerd kan worden.  
 
De ‘Gele Giraf’ is geopend van 7u tot 18u. 
Adres: Emile Moysonlaan 154, 9000 Gent 
 
--- 
 
Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u contact opnemen met: 
 
Helan 
Sarah Masschelein – Woordvoerster Helan 
Tel.: + 32 474 87 43 86 – E-mail: Sarah.Masschelein@helan.be 
 
Aldea Group 
Christophe Desimpel - Voorzitter van de Raad van Bestuur 
Tel.: +32 496 57 95 00 – E-mail: cds@aldea.be  
 
Dominique Roodhooft – CEO 
Tel.: + 32 476 34 12 70 – E-mail: drt@aldea.be 
 
--- 
 
Over Helan 
Helan is ontstaan uit OZ Groep en Partena Ziekenfonds, Kinderopvang en Hulp in huis. In 
totaal werken meer dan 5.000 werknemers voor de sociale ondernemer, die hoofdzetels 
heeft in Wilrijk, Gent en Brugge. De sociaal ondernemer telt in totaal zo’n 5000 werknemers 
en heeft een ruim aanbod van diensten in gezondheid en welzijn. 
 
De VZW Helan Kinderopvang ontstond in 2021 uit een fusie van Partena Kinderopvang en 
OZ Kinderpret en is vandaag de grootste private aanbieder van opvang in 
kinderdagverblijven in Vlaanderen, met 63 kinderdagverblijven en 85 onthaalouders. Helan 
heeft een bredere kijk op kinderopvang: voor hen moet kinderopvang meer zijn dan opvang 
alleen, maar kinderen ook de ruimte bieden om te groeien. Dat doen ze met een unieke 
pedagogische aanpak. Helan kinderbegeleiders en onthaalouders streven elke dag opnieuw 
naar een veilige, gezonde en duurzame kinderopvang. 
 
Helan Onafhankelijk Ziekenfonds is het op twee na grootste ziekenfonds van Vlaanderen en 
heeft eveneens eigen betaalbare tand- en hospitalisatieverzekeringen. 
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Bij de vzw Helan Huishoudhulp werken meer dan 3.500 huishoudhulpen met 
dienstencheques.  Helan Thuiszorg en Helan Kraamzorg bieden zorg thuis voor wie ziek, 
ouder of revaliderend is. 
 
Ook Heyo, een fusie van Idee Kids en Kriebels en Kuren van OZ, behoort tot de Helan 
groep. Bij Heyo nemen jaarlijks zo’n 36.000 kinderen en jongeren, van overal in Vlaanderen, 
deel aan vakantiekampen met en zonder overnachting. Het kan daarvoor beroep doen op 
3.500 monitoren. 
 
Over Aldea 
Aldea Group werd opgericht in 2015 en is gespecialiseerd in het bouwen en uitbaten van 
zorgvastgoed voor de nieuwe generatie ouderen. Met 729 woonzorgbedden, 308 erkende 
assistentiewoningen en een gezondheidshotel met 115 kamers in Brugge, heeft Aldea Group 
zich in minder dan één decennium ontwikkeld tot één van de belangrijkste niet-
beursgenoteerde spelers op de markt van zorgvastgoed. De vastgoedportefeuille telt 12 
residenties in Vlaanderen en 6 in Wallonië. Daarnaast heeft Aldea nog een reeks 
nieuwbouwprojecten klaar staan, goed voor een totale waarde van 175 MEUR. Tegen 2025 
plant het Gentse bedrijf te evolueren naar een vastgoedportefeuille van 300 MEUR.  
 
Dochtervennootschap Curavi staat in voor de uitbating van acht zorgresidenties uit de 
portefeuille. Als organisatie telt Aldea ondertussen al 300 gemotiveerde medewerkers. 
 
Het aandeelhouderschap van Aldea is in handen van institutionele investeerders, family 
offices en enkele particulieren. De raad van bestuur telt 5 leden, met name Bert Vandeurzen, 
Jean-Luc Desmet, Geert Wellens en Sébastien Berden. Christophe Desimpel is voorzitter 
van de raad van bestuur. De dagelijkse leiding van Aldea wordt waargenomen door CEO 
Dominique Roodhooft. 
 
Cruciale doelstelling in de toekomstplannen van Aldea is het welzijn van bewoners van 
woonzorgcentra in ons land te verhogen. Om haar missie te realiseren zet Aldea in op 
kwalitatief zorgvastgoed, zowel met het ontwikkelen van een aantal vooruitstrevende 
nieuwbouwprojecten, als op het creëren van een fijne werkplek voor haar medewerkers.  
“Waar mensen gelukkig zijn, een leven lang” is de uitdrukking van deze missie.  
 
Aldea Group NV - Guldensporenpark 117A - 9820 Merelbeke – www.aldea.be 
  
 
 


