
 
 

Format aanbieder website Regio WBO samenwerken 

Vul de bijlage in en stuur deze terug naar jeugdhulp@breda.nl. 

 

Let op: wat je hieronder invult, zullen wij op de website plaatsen. De website is openbaar, dus 

bedenk in het kader van je eigen privacy wat je op de website geplaatst wil hebben. Als je iets van 

het format dus niet op de site wil hebben, dan laat je dat vakje open. 

 

Naam organisatie Avian Zorg 

Contactpersoon Fatiha Bellaghmouch 

Email adres f.bellaghmouch@avianthuiszorg.nl 

Telefoonnummer 085 0670007 

Vestigingsplaats Breda 

Website aanbieder www.avianzorg.nl 

Beknopte algemene omschrijving Binnen Avian wordt er begeleiding/dagbesteding aangeboden 
voor Jeugdigen van 4 tot 18 jaar, met psychosociale 
problematieken met immigratie achtergrond. Deze cliënten 
kampen meestal met psychosociale problematieken wat ook 
meestal samenhangt met andere leefgebieden waar ze tegen 
aanlopen. 
 
Avian Thuiszorg bereikt de kwetsbare groepen, waaronder 
ook de 1e en 2e generatie allochtone zorgbehoevenden en 
voormalige vluchtelingen. Ten overvloede: wij zijn er voor 
iedere zorgvrager, ongeacht culturele, religieuze en seksuele 
voorkeur. Tijdens de begeleiding bij alle cliënten wordt er 
rekening gehouden met (streek)taal en cultuur. Zo beheersen 
een aantal medewerkers de moedertaal of eerste taal van de 
cliënten. Hulp door een anderstalige zetten wij juist ook in om 
de zelfredzaamheid in Nederland te bevorderen. Deze 
inwoners hebben door cultuur vaak schaamte waardoor 
vraagverlegenheid ontstaat. Wij zorgen voor begeleiding op 
maat, waar nodig in eigen taal en van een begeleider die de 
cultuur kent, voor een veilige en optimale ontwikkeling. In 
overleg met de cliënten, hun netwerk of wettelijke 
vertegenwoordiger stellen we vast welke hulpbronnen 
beschikbaar zijn om de sociale basis te versterken. Wij kunnen 
zo een brug slaan en de schaamte die de inzet van het 
netwerk in de wegstaat wegnemen.  

 

Wij hebben specifieke ervaring met inwoners uit een kansarm 
of kwetsbaar gezin, comorbiditeit, laaggeletterdheid, 
opvoedproblemen en geweld al dan niet in combinatie met 
een migratieachtergrond. 

 

Door onze laagdrempelige ondersteuning wordt voorkomen 
dat problemen escaleren, hierdoor kan zwaardere zorg 
voorkomen worden. Ons laagdrempelige aanbod wordt, 
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gecombineerd met het aanbod van de voorliggende 
voorzieningen, ook preventief ingezet. Wij hebben geen 
wachtlijsten. 

Specifieke producten die aanbieder levert Ambulante Jeugdhulp 
Opgroeien in gezinsachtige situatie en/of 
Verblijfszorg ( Dagbesteding Jeugd) 
 
 

Overige informatie m.b.t. samenwerking De samenwerkingsverbanden die wij hebben zijn best breed. 
We werken voornamelijk met allerlei verschillende 
organisaties die betrekking kunnen hebben op het gezin. 
Voornamelijk als we het hebben over Jeugd werken we toch 
veel met het voorliggende veld, Jeugdbescherming, 
jeugdreclassering en school. Wij zorgen ervoor dat de lijnen 
kort zijn, zodat er efficiënte en effectief gewerkt wordt aan de 
kwaliteit van de gezinnen.  Door onze 
samenwerkingsverbanden bieden wij betrouwbare kwaliteit 
voor gezinnen die het tijdelijke niet op eigen kracht kunnen 
redden.  

 

 


