
W I E  W E  Z I J N  E N  W A T  W E
D O E N  

Avalon biedt als vergunde zorgaanbieder een klein-
schalige woonvorm aan in het groene Buggenhout.
Onze infrastructuur is volledig aangepast aan het
comfort van volwassen rolstoelgebruikers en wij hebben
ervaring met het begeleiden van mensen met een hoge
ondersteuningsnood. 

Je kan bij ons terecht voor dag-en woonondersteuning
op korte en lange termijn. Wij bieden een kleinschalige
omgeving aan met huisbereide maalti jden, aangepaste
infrastructuur, 24u/24u oproepbare ondersteuning en dit
7/7 dagen. 

Daarnaast biedt Avalon elke weekdag activiteiten aan
waaraan iedereen met een (vermoeden van) beperking
kan deelnemen. Samen koken, knutselen, aan sport
doen, verven, knutselen, wandelen, daguitstappen,

Onze professionele begeleiders, ergotherapeuten en
kinesist organiseren een breed scala aan allerhande

BREIDT UIT!

M I J N  D R O M E N

Ik wil beslissingen kunnen nemen
in mijn leven en mijn werk
en vrienden kunnen kiezen.

Ik wens controle over mijn
relaties, geld, vervoer en
medische zaken.
Ik wil niet dat gegevens over
mij vri j circuleren.

Ik wil mijn eigen mentale
en fysieke ruimte

Ik vraag dat mijn
mogeli jkheden en gaven
worden herkend en erkend.
Ik wil het gevoel hebben dat
ik mijn leven zelf in handen heb
dat ik mag en kan
opkomen voor mezelf.

Kortom, ik wil gewoon mens
zijn en als mens behandeld
worden

Net als j i j

Broekstraat 40, Opstal
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activiteiten. Ook voor wie verstandeli jk of fysiek
bepaalde dingen niet (meer) kan doen, verbreden we via
aangepaste materialen en hulpmiddelen de mogeli jk-
heden. 

Ook wie nood heeft aan een break, bieden we een
oplossing. Het gebeurt wel eens dat ouders, partners of
familie op reis gaan of naar het ziekenhuis moeten. Op
deze momenten bieden wij t i jdeli jke woonondersteuning
aan.  

Zo kan iedereen met een (vermoeden van) beperking
enkele dagen,weken of maanden bij ons logeren in een
kleinschalige omgeving met huisbereide maalti jden,
aangepaste infrastructuur, 24u/24u oproepbare
ondersteuning en een dageli jks activiteitenaanbod (zowel
onder RTH als met een PVB). 

Avalon wil iedere persoon met een (vermoeden van )
beperking  een zo goed mogelijke kwaliteit van leven
bezorgen. Bewoners die hulp nodig hebben bij het
realiseren van hun persoonli jke kwaliteit van leven
krijgen ondersteuning en/of begeleiding waar nodig.

B O U W  M E E  A A N  O N S
P R O J E C T !

Draag jij personen met een
beperking ook een warm hart toe?
Wil je graag je steentje bijdragen
om hun dromen waar te maken?
 

Ontdek via deze link hoe dat kan.

A V A L O N  Z E T  I N  O P
B E G E L E I D  W O N E N

Steeds meer kri jgen we van personen
met een beperking de vraag naar
woonvormen die meer zelfstandigheid
bieden. 

Daarnaast merken we een sti jgende
vraag naar grotere en individuelere
woonruimtes gecombineerd met
inclusief wonen.

Onze huidige setting kan hierop geen
antwoord bieden. Daarom nemen we de
stap om Broekstraat 40 om te toveren
tot een locatie met 4 appartementen
en een therapieruimte. 

Toekomstige bewoners kri jgen hier de
mogeli jkheid om zelfstandig onder de
gepaste begeleiding van Avalon vzw
individueel te wonen. Wij staan hen bij
op de momenten dat zij er behoefte aan
hebben. Daarnaast kunnen ze steeds
aansluiten bij het aanbod dat Avalon nu
reeds te bieden heeft. 

Broekstraat 27
9255 Buggenhout-Opstal
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