
Ik ontvang elke dag 
een berichtje van 
mijn kleindochter. 
Hierdoor weet ik dat 
ze aan me denkt



De Compaan vs  
eenzaamheid 
De Compaan is een effectief middel bij het  
verbeteren van het welzijn van oudere een-
zame inwoners. Zo toont onderzoek aan dat 
de Compaan een positieve invloed heeft op 
de gevoelens van eenzaamheid bij ouderen. 
Daarnaast kan mantelzorg met behulp van 
Compaan beter gefaciliteerd worden en biedt 
de seniorentablet een platform voor technolo-
gische vernieuwingen in de zorg. 



Try & Buy project
In verschillende gemeenten mogen kwets- 
bare ouderen kosteloos kennis maken met  
moderne technologie. Dankzij het ‘try & buy’  
project, kunnen mensen de Compaan,  
de tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen, 
zes maanden uitproberen. Als het gebruik  
bevalt, kunnen ouderen de Compaan na de  
uitprobeerperiode particulier overnemen. 
In de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel  
en Herent (De Wingerd) maken inwoners al  
gebruik van het Try & Buy project.



Lokale diensten
In overleg met u geven we de Compaan graag 
een lokaal tintje. Bijvoorbeeld maaltijden en bood-
schappen, direct contact met het sociale wijk-
team of een lokaal platform voor vraag en aanbod 
van vrijwillige hulp.  We sluiten hierbij graag aan 
bij reeds aanwezige faciliteiten voor ouderen en 
hun mantelzorgers. Ook een regionale foto van 
vroeger en een wekelijks beeldbelgesprek met de 
oudere gebruikers behoren tot de mogelijkheden. 
En natuurlijk kennen we mogelijkheden om zorg 
op afstand mogelijk te maken.



De Compaan 
De Compaan is ontwikkeld voor  
ouderen die het lastig vinden om met  
een gewone computer om te gaan.  
Dankzij het toegankelijke ontwerp, veilige 
omgeving en eenvoudige bediening,  
kunnen ouderen deelgenoot worden van 
digitale communicatie. Toch een steuntje 
in de rug nodig? De Compaan servicedesk 
is 7 dagen per week telefonisch bereik-
baar voor hulp of informatie.



Brengt generaties dichter bij elkaar

phone  078 48 51 81  of  0472 89 02 89 (voor afspraak)

ENVELOPE  info@uwcompaan.be

Benieuwd naar de projecten die we voor oudere inwoners van  

gemeenten als Kampenhout, Steenokkerzeel en Herent (De Wingerd) uitvoeren?  

Bel voor een afspraak of kijk op www.uwcompaan.be/gemeenten.


