
Henri Dunant

Eve r e  ( B r u s s e l )

In een gloednieuwe wijk op de grens tussen Evere en Sint-Lambrechts-Woluwe 
opende woonzorgcentrum Henri Dunant de deuren in 2015. 161 senioren vinden 
er een moderne, veilige en gezellige woonomgeving. Omdat iedereen zijn eigen 
verhaal heeft, willen we u graag beter leren kennen en u een ontvangst op uw maat 
aanbieden. Bij deze nieuwe stap in uw leven kunt u op ons rekenen om u daarin met 
aandacht, discretie, vriendelijkheid en professionalisme te begeleiden.

Henri Dunant
Willy Van Der Meerenstraat 4
1140 Evere
tel. 02 302 13 00
henridunant.admin@armonea.be
www.armonea.be/henridunant

ARMONEA WOONZORGCENTRUM



“Niet verder vertellen, 
he, maar het eten is 
hier beter dan thuis! 
Of smaakt het me 
misschien gewoon 
meer omdat ik hier in 
gezelschap ben? ”

Henri Dunant 
Dit woonzorgcentrum lijkt meer op 
een hotel. Dat maakt het leven hier 
ook zo bijzonder. De gelijkvloers is een 
grote ontmoetingsplaats die uitkijkt op 
een terras, met in het midden een bar 
waar onze bewoners graag hun naasten 
ontvangen. In de warme, gezellige salons 
op de verdiepingen ontmoeten residenten 
elkaar voor een koffiepauze, om samen 
televisie te kijken of deel te nemen aan 
de namiddagactiviteit. U kunt zich vlot 
verplaatsen dankzij de ondersteuning die 
discreet in het gebouw werd weggewerkt. 
In de aangepaste tuin kunt u de benen 
strekken, een wandeling maken of uitrusten. 

Hier bent u thuis
In woonzorgcentrum Henri Dunant 
wilden we een plek creëren waar u zichzelf 
kunt zijn. Precies zoals thuis. De lichte 
en ruime kamers zijn voorzien van een 
privé-badkamer, een aangepast bed, een 
noodoproepsysteem en al het comfort dat 
u zich maar kunt wensen : digitale televisie, 
telefoon, wifi, koelkast…

Wij zijn er voor u
We maken tijd: dat is belangrijk voor u, 
maar ook voor ons. Elke medewerker voelt 
zich verantwoordelijk voor uw welzijn, 24 
uur op 24. Ook onze chef komt geregeld 
uit zijn keuken om te horen wat u van zijn 
gerechten vindt. Om uw kleinkinderen te 
verwelkomen, stelt hij een kindermenu 
voor. Bovendien bieden we u een waaier 
aan diensten aan, waarbij we zoveel mogelijk 
rekening houden met uw persoonlijke 
wensen, gewoontes en noden.

Een actief leven
Wij zetten ons in om u aangepaste 
activiteiten aan te bieden, die 
tegemoetkomen aan uw noden en die 
helemaal naar uw zin zijn. Handwerken, 
gezelschapsspelen, samen de krant lezen, 
een film kijken, een wandeling maken, 
turnen, tuinieren of kookworkshops…het kan 
allemaal in Henri Dunant! Bovendien zijn dit 
de gelegenheden bij uitstek om contact te 
leggen, bij te leren en andere mensen beter 
te leren kennen.

Praktisch

Faciliteiten
Oproepsysteem
Restaurant
Bar
Tuin
Terras
TV-zalen
Rokersruimte
Rolstoeltoegankelijk
Draadloze 
internetverbinding (Wifi)
Domotica

Zorgaanbod
Valide, semi-valide en 
mindervalide personen
Alzheimer 
Dementie
Parkinson 
Ergotherapie
Kinesitherapie
Logopedie
Verpleging

Omgeving
Stedelijk kader
Nieuwe wijk

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapsalon
Manicure 
Pedicure
Nachtwacht
Kamerschoonmaak
Postbedeling
Ontvangst van uw 
bezoekers
Onderhoudsdienst
Technische dienst

Type woningen
Eénpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
Parking
Eenvoudig bereikbaar 
via de E40 en de 
Leuvensesteenweg
Winkels op 
wandelafstand
Shopping Cora op 1 km

> Meer informatie? www.armonea.be/henridunant

Onze troeven
• Mooie architectuur die doet denken 

aan een hotel, met grote uitnodigende 
leefruimtes, gezellige salons en 
comfortabele kamers

• Een team dat uw eigenheid respecteert 
en bezorgd is om uw welzijn

• Beschermde afdeling voor mensen 
met dementie, in samenwerking met 
ons kenniscentrum inzake dementie 
Anahata

• Waaier aan aangepaste activiteiten 
• Hoog niveau van keuken
• Een aangename ontvangstruimte 

voor familie en vrienden - ook voor 
kinderen: met een mooie spelletjeshoek 
en een kindermenu in het restaurant
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