Persbericht

Campus sijsele wordt
zorgmetropool Sanapolis
16 september 2009 - Eens AZ Alma de ziekenhuiscampus in Sijsele geruild heeft voor het
nieuwbouwziekenhuis in Eeklo, krijgen de huidige gebouwen en het domein aan de Gentse
Steenweg een nieuwe, zorggerelateerde bestemming: Sanapolis.
De Congregatie van de Zusters van Liefde, die er al vele decennia voor zorgt dat dit domein een zorgfunctie
heeft, wil deze opdracht ook in de toekomst verder zetten en dit in samenwerking met het ziekenhuis AZ
Alma, het Woon- en Zorgcentrum RVT Morgenster en het Centrum voor Medisch Begeleid Sporten
Mensana.
Daarom werd het project Sanapolis ontwikkeld. Sanapolis wordt een zorgmetropool in de groene
omgeving van het huidige ziekenhuisdomein in Sijsele. De klemtoon zal bij Sanapolis evolueren van het
huidige ‘cure’ (genezen), naar ‘care’ (zorgen voor).
Het wordt de bedoeling dat zowel jong als oud er terecht zal kunnen om aan een gezond(er) leven en een
gezonde(re) levensstijl te werken. Jongeren en ouderen zullen er kunnen komen sporten, zwemmen,
wandelen, fietsen, fitnessen of een bezoekje brengen aan de wellness. Nog voor ouderen wordt
levenslang wonen gecreëerd, onder meer door de uitbouw van het bestaande Woon- en Zorgcentrum
Morgenster. Er wordt ook gedacht aan de bouw van assistentiewoningen en aan kamers voor kortverblijf,
aanleunwoningen en dergelijke meer.
Uiteraard wordt ook verder een beroep gedaan op de sportmedische knowhow van sport- en
revalidatiecentrum Mensana. Er zijn ook plannen voor een horecacomplex en het bestaande groen wordt
nog uitgebreid en verrijkt met waterpartijen, zodat het aangenaam wandelen en verblijven is op het
domein van Sanapolis.
Hiertoe werd een masterplan ontwikkeld, waardoor de toekomstige invulling van deze site in grote lijnen
werd uitgestippeld. Deze plannen zullen gefaseerd gerealiseerd worden, geheel of deels in het bestaande
complex aangevuld met nieuwbouw.
Zorgmetropool Sanapolis staat nu in de steigers, maar is verre van volledig. De initiatiefnemers zijn op zoek
naar partners die hun schouders onder dit project willen steken. Potentiële partners, die meer informatie
wensen, kunnen zich, geheel vrijblijvend, aanmelden via het inschrijvingsformulier op de website
(www.sanapolis.be). Zij worden dan ten gepaste tijde gecontacteerd voor verdere uitleg en initiatieven.
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