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Stad Brussel opent ‘multisensorieel’
verzorgingstehuis
! Brussel
" 08/03/2017 - 15:32
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De façade van 'Huis Vesale' op de Cellebroestraat. (© OCMW Brussel)

Met 'Huis Vesale' heeft de Stad Brussel woensdagmiddag een nieuw OCMWverzorgingstehuis geopend op de Cellebroersstraat in Brussel. Het tehuis komt er voor
personen met dementie of een gelijkaardige aandoening. “Dit is een innoverend, ja zelfs
baanbrekend project. Je kan hier bijvoorbeeld blind je weg vinden, dankzij je gehoor, reuk-

of tastzin.”
Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS), een woordvoerder van minister-president Vervoort
(PS), een woordvoerder van minister van Bijstand aan Personen Pascal Smet (SP.A) en Brussels
OCMW-voorzitter Pascale Peraïta waren aanwezig op de inhuldiging en eerste rondleiding door
het tehuis. De feestelijke opening kwam er na zeven jaar werken met een budget van iets meer
dan 16 miljoen euro.

Huis Vesale gaat samenwerken met het Sint-Pietersziekenhuis, dat vlak naast het tehuis ligt op de
Cellebroerstraat. Het tehuis zal 128 personen met dementie of een gelijkaardige aandoening
huisvesten en begeleiden. “Huis Vesale is dan ook ontworpen als een echte woning, met het
comfort en de traditionele herkenningspunten van een echte ‘thuis’, om te zorgen voor een
maximaal welbehagen van onze bewoners,” aldus Peraïta.
Lavendel en oriëntaalse muziek
En om dat thuisgevoel te creëren zijn de architecten verdergegaan dan het voorzien van een
comfortabele woonplek. Huis Vesale is namelijk uitgerust met “duidelijke en subtiele
multisensoriële referentiepunten in tijd en ruimte”.
Concreet betekent dit dat een groot aantal muren zijn uitgerust met een speciaal reliëf en dat
elke verdieping zijn eigen geur- en muziekproﬁel krijgt. Zo heeft de ene verdieping een
lavendelgeur en een oriëntaals muziekproﬁel, terwijl er op de andere altijd Hawaïaanse muzak
weerklinkt bij het aroma van vanille.
“Zo kunnen de bewoners en bezoekers in principe blind hun weg door het tehuis vinden,” zegt
Gratien Ruﬀo van het Brusselse OCMW. “Zintuiglijke herinneringen zijn namelijk erg sterk, dat is
belangrijk voor mensen met Alzheimer.”

praktisch

adres
België
Bekijk de kaart op Google Maps

REAGEER ALS EERSTE "
!

"

+

#

%

E-mail

Vandaag 12:00 9 $

NU OP BRUZZ.BE #

18:00 9 %

Van vier naar twee GIMB-directeurs

Anderlecht behaalt goede uitgangspositie in
Cyprus

Vanraes: 'Ik werk hard voor loon'

&

Video

BRUZZ 24: donderdag 9 maart

Private afvalsector eist 1,5 miljard euro van
Brussels Gewest

MEER #

Welke vraag moet BRUZZ uitzoeken?
Hoe rolstoelvriendelijk is
Brussel?
Hoeveel inheemse vogelsoorten
telt Brussel?
Klopt het dat er onder het kanaal ter hoogte van
Sainctelette een metrostation ligt?

VANDAAG IN UIT #

Hoe adopteer je een beer? Tom Dupont zoekt het
uit bij Bronks

INTERVIEW

La Estupidez, Tristero: ‘Is het het geld dat jullie zo
stom maakt?’

REVIEW

&

Video

Klarafestival dompelt Brussel vanaf donderdag
onder in klassiek

MEER #

VANDAAG IN DEBAT #

&

Video

BIG CITY

JOUW VRAAG. Hoeveel boeren zijn er nog in
Brussel? Wat telen ze dan en waar?

&

Video

Michèle Wilikens: 'Administratie te moeilijk om
vrijwilliger te worden'

Tegen 2060 is helft van de huishoudens single

MEER #

VANDAAG IN SPORT #

Anderlecht behaalt goede uitgangspositie in
Cyprus

Belgische voetbalbond schorst White Star Brussels

Sportagenda: 08.03 > 14.03

MEER #

SORTIR AUJOURD'HUI #

&

Video

De AB Sessions - Reymer

&

Video

Slam Poetry à Etterbeek

Théâtre: notre top 3 de la semaine

PLUS #

GOING OUT TODAY #

&

Video

Slam Poetry in Etterbeek

Comics fanzine 'Vite' showcases work in Comics Art
Museum

The Klarafestival takes off on Thursday

MORE #

SECTIES

MEDIA

Actua

Video

Debat

Radio

Uit

Magazine

Sport

OVER ONS

OP DE HOOGTE

Over BRUZZ

nieuwsbrieven

Contact

Big City

Onze vacatures

meld nieuws

Abonnement op BRUZZ
Adverteren
Partnerships

"

'

!

(

BRUZZ © 2016 met de steun van de Vlaamse overheid en de VGC
Cookies

Copyright

Disclaimer

