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Assistentiewoningen



We heten u van harte welkom bij Zevenbronnen, 
onderdeel van de groep Anima. U overweegt om in een 
assistentiewoning te gaan wonen. Uiteraard wilt u de 
juiste keuze maken. Wij geven u alle informatie om een 
doordachte beslissing te nemen. 

Hoe maakt Zevenbronnen het verschil? Zoals we op de 
voorzijde schrijven: We zien u graag gelukkig. We zorgen 
dat u zelfstandig kan blijven wonen en tegelijkertijd omringd 
bent door de beste professionele zorg. We zijn er allemaal 
voor u op de mooie en minder makkelijke momenten. 

U hebt bij Zevenbronnen volop inspraak. Vertel ons gerust 
hoe we uw levenskwaliteit kunnen verbeteren. Deel zeker uw 
wensen en noden met de directie. 

Hebt u vragen of wilt u graag een rondleiding? 
Neem dan zeker contact met ons op. 
U vindt onze gegevens op de achterzijde van deze brochure. 

Tot binnenkort!

Welkom bij Zevenbronnen





Moderne en veilige assistentiewoningen

Uw assistentiewoning heeft een living met uitgeruste 
keuken, een slaapkamer, een badkamer en sommige 
hebben een eigen terras. Uw veiligheid en privacy komen 
op de eerste plaats. Daarom hebben zowel de hoofdingang 
als uw persoonlijke voordeur een slot en deurbel. Uw eigen 
brievenbus vindt u terug aan de hoofdingang.

Een woning op maat van uw noden

Uw woning is volledig rolstoeltoegankelijk, met onder 
andere brede gangen en deuropeningen, een lift, makkelijk 
bereikbare stopcontacten, ... Aan alles is gedacht zoals aan 
handgrepen om op een veilige manier naar het toilet te gaan 
of een douche te nemen. 

24/7 bereikbare zorg

Als u plots ziek wordt, valt of bijkomende zorg nodig heeft, 
kan u dag en nacht hulp inroepen via een oproepsysteem 
in de woning. Uw veiligheid is gegarandeerd. U kan uw eigen 
dokter laten komen. 

Wonen in een groene omgeving dicht bij de stad 

Zevenbronnen ligt in Walshoutem, tussen Landen en 
Hannuit. De bereikbaarheid is uitstekend: de snelweg 
E40 is dichtbij en ook per fiets en bus geraakt u vlot bij 
Zevenbronnen. 

Zelfstandig wonen, 
met alle zorg binnen handbereik



Gemeenschappelijke diensten voor een correcte prijs

U leeft en woont zelfstandig, maar u kan tegen een 
vergoeding een beroep doen op een reeks diensten, 
bijvoorbeeld poetshulp. Wist u dat uw vertrouwde 
poetshulp van thuis ook in uw assistentiewoning mag 
langskomen? Net zoals uw thuisverpleegkundige. Verder 
bent u welkom in onze eetzaal. Ook kan u vrij gebruikmaken 
van de gemeenschappelijke ruimtes of deelnemen aan 
activiteiten met andere bewoners. 
Op www.animagroup.be/zevenbronnen ziet u welke 
voorzieningen aangeboden worden op onze campus. 

Dat is eenvoudig. U neemt met ons contact op en 
wij nodigen u uit voor een gesprek. U krijgt dan de 
volledige uitleg zodat u goed voorbereid de stap 
zet. Als er geen wachtlijst is, dan kan dat zelfs op 
heel korte termijn. 

Hoe doe ik een aanvraag 
voor een assistentiewoning ? 



Maak vrijblijvend 
een afspraak voor 
een kennismaking en 
persoonlijke rondleiding.

• Bel 011 88 05 60
• Mail naar 
   zevenbronnen@animagroup.be

Zevenbronnen baat naast 
assistentiewoningen ook een 
woonzorgcentrum uit. 

Op www.animagroup.be/zevenbronnen 
vindt u meer informatie.

    

  Zevenbronnen
  Bormansstraat 49
  3401 Walshoutem 
 

“Ik ben hier heel graag! 
Het personeel is vriendelijk en het 
eten is meer dan lekker. Ik voel me 
echt in een vijfsterrenhotel. 
Ook mijn kinderen zijn erg tevreden 
dat hun moeder het hier naar 
haar zin heeft. Als ik iemand kan 
overtuigen om naar hier te komen, 
zal ik het zeker doen.”

Bewoonster mevrouw Thirions

Zevenbronnen maakt deel uit van Anima dat in heel het land woonzorgcentra, 
assistentiewoningen en herstelverblijven uitbaat. Wij dromen van een wereld 
waar oud worden en gelukkig zijn hand in hand gaan. Want senioren hebben 
ook het recht om gelukkig te zijn! Daarom doen we er alles aan om onze 
bewoners een warme thuis met kwalitatieve zorg te geven. Hun persoon, 
hun gevoelens en hun zorgen liggen ons nauw aan het hart. Zo kan iedereen 
de problemen die opduiken bij het ouder worden met een glimlach de baas. 
Anima staat voor kwaliteit, we respecteren elkaar, we zijn verantwoordelijk, 
we nemen initiatief en we doen ons werk met plezier. 
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