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Plan uw zorgeloze oude dag in het hart van Mere

DE 

Valeriaan
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Een plek waar ze me de rust gunnen die ik verdien.

Een plek waar ze me helpen als het echt nodig is.

Een plek waar ik nooit helemaal alleen ben.

Een plek waar ik mezelf kan zijn, altijd.

Een plek waar ik me veilig voel.

Een plek met veel licht.

Een aangename plek.

Mijn plek.

Thuis.

Dat is de aleriaan voor mij: hier ben ik gerust
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Daarom bouwden wij De Valeriaan

“Wat als er iets gebeurt  
en ik kan me niet behelpen?”

“Ik kan nog veel, maar het wordt  
stilaan wat moeilijker.”

“Wat moet ik in dit huis  
dat veel te groot is voor mij alleen?” 

Alleen is maar alleen. Voor heel wat mensen 
in de herfst of winter van hun leven is het 
dagelijkse realiteit. Een zorgeloze oude dag is 
zoveel meer dan je basisbehoeften ingevuld 
zien. Vrienden om je heen, je veilig voelen, 
gerust zijn. Een utopie? Nee hoor. Het kan. 

Hoe we dat zo zeker weten?  
Lees de verhalen van enkele bewoners 
van onze erkende assistentieflats 
De Merelaar op de volgende pagina’s. 
Al enkele jaren stuiten we op de grenzen 
van de capaciteit van onze Merelaar en 
overstijgt de vraag ruimschoots ons 
aanbod. We willen meer mensen de kans 
geven op een zorgeloze oude dag in 
Mere. Daarom bouwden wij De Valeriaan.

“Veel van mijn generatiegenoten  
wonen te ver of zijn er niet meer.”

“Mijn kinderen en kleinkinderen  
hebben het druk en ik wil hen  
niet tot last zijn.”
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Ik zocht
“Mijn echtgenoot is 31 jaar geleden 
gestorven. Zo lang ben ik al alleen. 
Ik woonde op een flat in Aalst en mijn 
dochter zei: ‘Hier heb je niemand 
om mee te praten’. Ik ben in Mere 
geboren en ben hier opgegroeid. 
Daarom leek een assistentieflat in 
Mere een goed idee.” 

Ik vond
“Wat een verrassing toen ik Alma, 
een naamgenote die ooit bij mij in 
de klas heeft gezeten, hier aantrof. 
We spreken regelmatig af om samen 
een kopje koffie te drinken.  
Daar geniet ik echt van. Ik ben ook 
altijd al een fan geweest van sport 
(lacht) en volg graag wedstrijden op 
tv. Op mijn kamer kijk ik naar tennis, 
voetbal, wielrennen, … 

Als je hier komt, is het de bedoeling 
dat je je zelf nog kan behelpen.  
Maar er is altijd iemand in de buurt 
als het nodig is en dat vind ik een 
aangename gedachte. Twee keer in 
de week helpen ze mij om te douchen 
en de andere dagen was ik me zelf.  
Enkele dagen geleden ging ik buiten 
de bloemen verzorgen. Ik lette even 
niet op en viel. Dankzij mijn alarm was 
er snel iemand bij mij. Het verplegend 
personeel is hier zeer vriendelijk en 
behulpzaam. 

Al vanaf de eerste dag heb ik mij hier 
goed gevoeld. Ik ben hier content.”

Alma
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We zochten
“Ik kon niet meer zelfstandig stappen”, 
vertelt Edith. “Vrienden van ons waren 
hier komen wonen. Ze nodigden ons 
uit en we zijn eens komen kijken”, 
vult André aan. “Edith was op slag 
verkocht en overtuigde me om ons in 
te schrijven op de wachtlijst.”

We vonden
“Al van bij het eerste bezoek zagen we 
dat dit iets voor ons was: niet te groot 
en alles bij de hand. Toen er een flat 
vrijkwam op het gelijkvloers aarzelden 
we geen seconde. We werden hier heel 
goed onthaald. Het personeel is hier 
buitengewoon vriendelijk. 
Ik speel graag muziek en Edith werkt 
graag met de computer. In onze kamer 
hebben we alles om onze hobby te 
kunnen beoefenen. Maar er worden 
ook veel activiteiten georganiseerd 
zoals poëzie namiddagen, wandelingen, 
uitstappen of modeshows. Hier kan je 
je onmogelijk vervelen (lacht).

André   
Edith
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Ik zocht
“Wij hebben hier 52 jaar in de buurt 
gewoond. Mijn echtgenoot is al een 
tijdje geleden overleden en ik was 
alleen in een groot huis. Dan begin je 
te denken: ‘Misschien is het tijd dat ik 
mijn toekomst plan.’”

Ik vond
“Veel bewoners kende ik en ook veel 
mensen die hier werken. Mijn dochter 
werkt hier al enkele jaren als kinesiste. 
Ik ben altijd heel sociaal geweest en 
zeer actief in het verenigingsleven en 
heb me makkelijk weten te integreren. 
Hier ben je nooit alleen. Poetshulp, 
kapper, eten, kinesist, animatie, …  
Alle faciliteiten zijn er. Je moet gewoon 
kiezen wat je nodig hebt of waar je 
gebruik wil van maken. Je moet alles 
zelf organiseren, maar dat vind ik 
helemaal niet erg. Zolang het gaat, 
doe ik het graag. Het is hier goed. 
Ik woon hier graag.”

Antoinette

Valeriaan brochure v5.indd   11-12 12/03/19   11:15



13 14

De Valeriaan is een nieuwbouw complex 
in het hart van Mere, een groene en 
gemoedelijke gemeente in de Oost-Vlaamse 
Denderstreek. Op wandel afstand vind je 
niet alleen de parochiekerk Sint-Bavo met 
sfeervol interieur, maar ook tal van wandel- 
en fiets routes.

“Het complex werd naast de 30 assistentie -
flats van De Merelaar gebouwd die sinds 
2012 in gebruik zijn”, vertelt directeur 
Geert Hermans. “Naast 42 kamers van 
verschillende groottes (zie ook p. 14 en 15) 
huizen er tal van diensten die we in eigen 
beheer uitbaten met een management 
dat steeds aanwezig is. Zo vindt u er een 
onthaalruimte, administratief centrum, 
taverne, restaurant, kapper en pedicure, 
waar niet alleen bewoners maar ook 
senioren uit de buurt terecht kunnen. 
Samen met ons rust- en verzorgingstehuis 
Meredal vormen De Merelaar en De Valeriaan 
een warme thuis voor senioren. 

Een warme thuis
in het hart van Mere

We integreerden alle 
nieuwe inzichten op het 
vlak van ergonomie en 
technologie, maar willen 
vooral dat mensen zich 
thuis voelen.

Met ons ervaren team hebben we 
alles in huis om mensen die nog 
goed voor zichzelf kunnen zorgen 
hier een zorgeloze en waardevolle 
oude dag te bieden. Dat weten de 
bewoners van onze assistentieflats 
in De Merelaar intussen al. Maar 
ze weten ook dat ons rust- en 
verzorgingstehuis Meredal vlakbij 
is en dat is een geruststelling voor 
hen. Gaat het plots wat minder 
goed, dan ligt de oplossing binnen 
handbereik. Bij ons is de drempel 
naar meer en intensievere zorg 
klein. Als het nodig is, kunnen we 
snel schakelen.”
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Bent u alleen of met twee? Valide of 
mindervalide? Zeventiger, tachtiger 
of negentiger? U wil zelfstandig 
wonen, maar u wil de zekerheid dat 
er altijd – 24 uur op 24 – iemand in de 
buurt is om u te helpen als het nodig 
is. Dan is een erkende assistentieflat 
in De Valeriaan misschien wel iets 
voor u.

Om aan ieders wensen te voldoen, 
bieden we 42 kamers te huur aan 
in 3 verschillende groottes: 50 m2, 
60 m2 en 75 m2. 

Zelfstandig  
maar niet alleen

“Over de inrichting van het nieuwe complex en meer bepaald de kamers hebben we lang nagedacht”, vertelt 
adjunct- directeur Bea Wauters. “We wilden immers niet alleen de laatste nieuwe inzichten op het vlak van 
ergonomie en technologie integreren, we wilden vooral dat bewoners er zich thuis zouden voelen.”

Denkt u eraan om uw zorgeloze oude dag of die  
van familie te plannen? Kom gerust eens langs  
voor een bezoek of neem contact op met ons via  
administratie@meredal.be of 053 83 35 31.

ZORGFLAT MET 1 SLAAPKAMER: 50 m2

FLAT MET 1 SLAAPKAMER: 60 m2

FLAT MET 2 SLAAPKAMERS: 75 m2
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Warm, menselijk, open, dichtbij: geen holle 
woorden, maar stuk voor stuk waarden die 
de bewoners van De Merelaar en Meredal aan 
den lijve ondervinden. “Ook in De Valeriaan 
zullen die uiteraard centraal staan”, getuigt 
Katleen Van De Slijcke, verantwoordelijke 
bewonerszorg. “We vinden het belangrijk om 
op een zorgzame, niet betuttelende manier, 
met onze bewoners én hun familie om te 
gaan en hen de best mogelijke onder
steuning te bieden, precies op maat van 
hun behoeften en wensen. 

Aandacht & zorg
niet te veel,  
niet te weinig

Daartoe rekenen we 
niet alleen op onze 
uitgebreide staf van 
verplegers, verzorgers en 
kinesisten, maar ook op 
een solide netwerk van 
vrijwilligers dat zich met 
veel enthousiasme inzet 
voor tal van activiteiten. 
Een andere zeer belangrijke 
troef is onze keuken, waar 
onze koks met het keuken-
personeel ter plekke 
lekkere, gevarieerde 
en gezonde maaltijden 
bereiden voor onze 
bewoners. Want ook op 
latere leeftijd gaat er nog 
veel liefde door de maag.”
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Valeriaan
Tot slot nog een woordje over de keuze 
van de naam De Valeriaan. Misschien legt 
u meteen de link met valeriaan, de kruid-
achtige plant die van oudsher gekend is 
vanwege zijn rustgevende effecten.

Een mooie link, maar in dit geval is er 
ook een subtiele hommage aan Marcel 
Valerius Van den Bossche. Hij was niet 
alleen de voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Meredal, maar ook de man 
die zich met hart en ziel heeft ingezet 
om de bouw van De Valeriaan in goede 
banen te leiden. 

“Als industrieel ingenieur heb ik 
jarenlang bouwwerken begeleid 
in opdracht van de overheid en 
de private sector. Maar ik heb ook 
altijd graag werven opgevolgd. 
Toen de kloostergemeenschap van 
Meredal me 30 jaar geleden vroeg 
om haar bouwproject op te volgen, 
aarzelde ik geen moment. En ook 
onder deze nieuwe Valeriaan zette 
ik graag mijn schouders, samen 
met Dirk De Boeck, ingenieur en 
ervaringsdeskundige, Geert Hermans, 
directeur en Yves Lauwereys, technisch 
verantwoordelijke. Samen vormden 
wij het bouwteam voor De Valeriaan. 
Ik vond het fijn dat het project zo goed 
liep en ben blij dat we erin geslaagd 
zijn om een mooie, veilige en goed 
uitgeruste infrastructuur af te leveren. 
Maar het gebouw neerpoten is niet 
de grootste opdracht. Daarna – als 
de bewoners er hun intrek hebben 
genomen – begint het pas. Omdat ik 
weet hoe hard iedereen hier zijn best 
doet om de bewoners een zorgeloze 
oude dag te bieden, ben ik trots dat ik 
deel mocht uitmaken van dit verhaal.

Ja, ooit zie ik mezelf hier ook wonen.”

Colofon
Een uitgave van vzw Meredal – maart 2019

Verantwoordelijke uitgever: Geert Hermans, 
Vijverstraat 38, 9420 Mere • Concept & realisatie: 
The Nutshell, www.thenutshell.be •  Redactieraad:  
Bea Wauters, Geert Hermans, Katleen Van De Slijcke, 
Koenraad Coppens, Sarah Buyl  •  Redactie & coördinatie: 
Sarah Buyl  •  Fotografie: Philip Vanoutrive  •  Vormgeving: 
Andy Vanvoorden  •  Druk: Genscom, www.genscom.be •  
Contact: administratie@meredal.be

Valeriaan brochure v5.indd   19-20 12/03/19   11:21


