
Tel: 02 240 24 00  

Een aangepaste accommodatie voor 
168 zorgbehoevende in ruime één - of 
tweepersoonskamer met badkamer.  

10 kamers voor kortverblijf.  

Assistentiewoningen met zorg.  

Kwaliteitsvolle zorgverlening me 
respect voor eigenheid en privacy.  

Aangepaste animatie- en 
ontspanningsactiviteiten  

 

Wat bieden wij? 

Een groene omgeving in het hartje 
van Evere 

Woonzorgcentrum 
Kortverblijf 
Assistentiewoning 
met Zorg 

Campus Eureka  

August de Boeckstraat 54 -58 

1140, Evere 

Telefoonnummer: 02 240 24 00  

E-mailadres: receptie.evere@sint -
vincentius-vzw.be 

Campus 
Eureka 

Wij zijn een dynamische instell ing . In 
volle ontplooiing trachten wij een 
antwoord te bieden op elke zorgvraag.  

Campus Eureka waarborgt een 
integrale zorgverlening waarbij elke 
vraag, zowel l ichamelijk, relationeel, 
sociaal, geestelijk als psychisch een 
antwoord krijgt en dit ongeacht de 
levensbeschouwelijk achtergrond van 
de zorgbehoevende.  

Eerbied voor de eigen levenssfeer en 
het eigen kunnen van zijn residenten, 
samen met de gepast deskundigen in 
huis, leiden naar een aange naam 
verblijf.  

Wie zijn wij? 



 

Door wie? 

Gekwalificeerd personeel: 
verpleegkundigen, zorgkundigen, 
kinesitherapeuten, ergotherapeuten, 
sociale assistenten,… en dit 24u/24u  

Een gemotiveerd en 
warme team geleid 
door 

Algemeen directeur: David Larmuseau  

Directeur van de Campus  : An Cochez 

Zorg- en kwaliteitscoördinator : Luis 
Nobre 

Coördinator sociaal en logistiek 
diensten : Karen Mees  

Hoofdverpleegkundigen: Hynaut 
Redebale, Kimpiatu Donald, André 
Antunes 

Hoofdparamedici: Françoise Moloto  

Referentiepersoon dementie: Pascale 
Moloto 

Referentiepersoon palliatieve zorg : 
Rebedale Hynaut  

Troeven? 

Bewoners kunnen deelnemen aan 
verschil lende soort en activiteiten, 
zoals concerten, feesten, tekenen, 
schilderen, fil ms, koken, praat- en 
boekenclub, hondenactiviteit   

Een samenwerking met  verschil lende 
scholen van de bu urt voor 
intergenerationele projecten.  

Wij geven de eerste stappen in de 
implementatie van de Prezo 
kwaliteitssysteem.  

 Er is een kapsalon en  manicure en 
pedicuredienst aanwezig. 

Een garageplaats is ter uwe  
beschikking.  

Een groene omgeving in het hartje 
van Evere.  

Voor personen met een verminderde 
zelfredzaamheid en/of 
geheugenstoornissen die aangepast e 
opvang en gerichte verzorging nodig 
hebben 

Personen met een niet aangeboren 
hersenletsel  

Onze diensten 
voor wie? 
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