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i-mens stelt deuren nieuwe zorgsite Aalst open tijdens Dag 

van de Zorg  
 

 

Zondag 15 mei is het Dag van de Zorg. Op verschillende locaties in Vlaanderen 

zet i-mens de deuren open voor het grote publiek. Op de gloednieuwe zorgsite 

in Aalst heeft i-mens voor elk wat wils: een thuiszorgkantoor, een 

buurtzorghuis, een kinderdagverblijf en assistentiewoningen. Van 10u tot 17u 

is iedereen welkom om op interactieve en ludieke manier kennis te maken met 

de verschillende dienstverleningen van i-mens.  

 

Voor jong en oud  

 

i-mens is een thuiszorgorganisatie met diensten van voor de geboorte (voorbeeld 

prenatale zorgen) tot de laatste levensfase (voorbeeld palliatieve zorgen). Daarnaast 

beschikt de zorgorganisatie ook over kinderdagverblijven, woonzorgcentra en 

assistentiewoningen. Op de nieuwe zorgsite in Aalst komen die verschillende 

dienstverleningen mooi samen. Tijdens Dag van de Zorg op 15 mei kunnen 

geïnteresseerden het thuiszorgkantoor, het kinderdagverblijf en de assistentiewoningen 

bezoeken. Voor de kleinsten is er kinderanimatie van Oscar Crew voorzien. Daarnaast 

organiseert i-mens ook een fotowandeling met verhalen van klanten en medewerkers, 

aan de hand van portretten van Lieven Blancquaert.  

 

Buurtzorghuis  

 

De site in Aalst fungeert ook als buurtzorghuis in het kader van het project zorgzame 

buurten. Met het project Buurtbouwstenen wil i-mens verschillende lokale organisaties 

en mensen aan elkaar verbinden zodat er als het ware een (zorg)netwerk op maat van 

de buurt ontstaat.  

 

De bouwstenen zijn informele hulp (vb. contacten tussen buren die elkaar kunnen 

helpen), formele hulp (vb. thuisverpleging en gezinszorg door i-mens) en 

mantelzorgondersteuning. De GAW Seniorcity in Aalst fungeert als buurtzorghuis. Naast 

deze fysieke ontmoetingsplaats, werkt i-mens voor dit project ook samen met Hoplr om 

een virtuele ontmoetingsplaats te creëren om hulpvraag en -aanbod aan elkaar te 

matchen.   

 

“In een zorgzame buurt brengen we mensen en organisaties samen. Door in eerste 

instantie in te zetten op die verbinding, verlagen we op lange termijn de drempel om 

hulp te vragen. Iedereen kan wel eens hulp gebruiken, maar kan ook anderen helpen. 

Een kleine boodschap doen voor je buur wanneer je toch zelf naar de winkel moet, een 

oogje in het zeil houden voor iemand die op vakantie is, … elke vorm van ondersteuning 

biedt een meerwaarde. En dat hoeft niet enkel vanuit de formele zorg te komen. We 

geloven dan ook sterk in het participatieve karakter van een zorgzame buurt”, besluit 

Karin Van Mossevelde.  

 

 

Programma opendeurdag nieuwe zorgsite in Aalst  

 

Vrijblijvend kennismaken kan op onderstaand adres:  

• Werf 7 - 7b, 9300 Aalst 
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• Zondag 15 mei 2022 

• 10u00 tot 17u00 

• Gratis 

 

Verschillende gratis activiteiten staan op het programma:  

• Rondleiding kinderdagverblijf: De Droomvaart 

• Rondleiding assistentiewoningen: Seniorcity Aalst 

• Kennismaking Buurtzorghuis 

• Kinderanimatie van Oscar Crew 

• Fotowandeling: ontdek de verhalen van onze klanten en medewerkers aan de 

hand van portretten van Lieve Blancquaert 

 

Meer info: Dag van de Zorg | i-mens.be 
 

Perscontact 

 

Saar Bentein   

Saartje.bentein@i-mens.be 

+32 496 58 10 87 

 

https://kinderopvang.i-mens.be/kinderopvang/droomvaart
https://woonzorg.i-mens.be/kijkdagen/seniorcity-aalst
https://www.i-mens.be/dagvandezorg
mailto:Saartje.bentein@i-mens.be

