
 

Jaarverslag 2014.1 Stichting L’Abri-france 

Begeleiding  

L’Abri-france heeft in 2014 met 23 jongeren en jongvolwassenen mogen werken aan hun toekomst. De begeleiding bestaat in het 

voeren van gesprekken waarbij onder meer zelfstandigheid, eigenwaarde en identiteit, positief zelfbeeld, verwerking van 

beschadigingen e.d. een plaats heeft. Ook de pastorale zorg heeft een belangrijke plaats in het geheel, want wij werken vanuit een 

Christelijke levensovertuiging. Verder laten wij de jongeren activiteiten doen die afgestemd zijn op hun hulpvraag en passen bij de 

persoon. Men leert hier te onthaasten en ervaart de rust en ruimte van het Franse platteland. Jongeren krijgen weer energie door elke 

dag (met de honden) te wandelen, te fietsen of mountainbiken, muziek te maken of te luisteren, te tekenen of schilderen of door 

klusjes te doen in en om huis zoals paarden borstelen, geiten, kippen en poezen te voeren, mee te helpen bij de renovatie, of door 

heerlijk buiten bezig te zijn in de tuin. Er wordt een duidelijke structuur in het dagritme aangeboden met eenmaal per week een uitje.  

Cliëntenstatistiek L'Abri-france 
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aantal aantal gemiddeld aantal aantal gemiddeld aantal aantal gemiddeld 

categorie leeftijd  pers. overnachtingen  pers. overnachtingen  pers. overnachtingen 

1 meisje 16-25 4 296 74 6 166 28 10 539 54 

2 jongen 16-25 0 0 0 2 44 0 4 119 30 

3 vrouw > 25 4 91 23 3 40 13 6 188 31 

4 man > 25 4 96 24 5 171 34 3 159 53 

   
12 483 40 16 421 26 23 1005 44 
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indicatie    pers.      pers.      pers. achtergrond 

 
autisme 
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6 gkv 4% 

 
identiteitsproblemen 2 
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8 pkn 4% 

 
time-out 
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1 hhk 26% 

 
burn-out/depressiviteit 3 
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1 cgk 13% 

 
relatieproblemen 2 
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7 gg 30% 

 
rouwverwerking 1 
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Toelichting: In 2014 aan 23 gasten hulp geboden. Dat is een toename van bijna 33%. Het aantal overnachtingen steeg met 138% van 
421 overnachtingen in 2013 tot 1005 overnachtingen in 2014. Hierdoor steeg het gemiddeld aantal overnachtingen per persoon van 26 
naar 44. Opvallend is de sterke toename van het aantal identiteitsproblemen onder met name de jonge meisjes alsmede de 
relatieproblematiek onder de volwassen groep.  
Over 2014 wordt voor de eerste maal een inzicht gegeven naar de diversiteit van de kerkelijke achtergrond van de gasten. Anders dan 
het schema mogelijk suggereert is er geen relatie met de indicatie. 
 

Financieel 

2014 is afgesloten met een positief saldo van € 3.519 ( 2013: 5.843). De gerealiseerde baten zijn ruim € 19.000,- lager uitgekomen dan 

begroot, mede doordat de doelstelling van bijdragen van vermogensfondsen voor de renovatie en inrichting werkzaamheden € 45.500 

lager waren dan begroot. In juli 2014 de gerenoveerde ruimtes voor L’Abri-france in gebruik werden genomen. Bij de activering van de 



 

inventaris en inrichting is de waarde van het in natura gesponsorde deel vastgesteld op € 9.862,- Hiervan valt ten gunste van het 

resultaat 2014 € 1.586 vrij onder de baten. De baten uit eigen en diaconale bijdragen en PGB zijn € 33.404  hoger dan begroot. De 

algemene giften zijn lager dan begroot en zelfs € 4.284 lager dan in 2013 werd gerealiseerd. 

De algemene kosten bedragen nog geen 1% van de totale uitgaven, doordat veel met vrijwilligers gewerkt werd en het bestuur geen 

vergoedingen ontvangt. Het verschil van € 1.429 tussen enerzijds de kosten van derden voor intake, supervisie, begeleiding en verblijf 

ten bedrage van € 71.877,- en anderzijds  de ontvangsten  vanuit particuliere en diaconale bijdragen,  PGB gelden en kerkelijke 

bijdragen ten bedrage van €  70.448 is groter dan in 2013 (€ 72) door de kosten van supervisie en kostenvergoeding vrijwilligers welke 

in 2013 nog niet voorkwamen. Giften van bedrijven en particulieren zijn broodnodig ter dekking van algemene kosten welke in steeds 

meer gevallen niet in de tarieven gedekt kunnen worden.  Hoewel de kostprijs van begeleiding globaal op € 100,- per dag ligt blijkt dat 

in de praktijk dit voor particulieren niet op te brengen is, met name indien het verblijf wat langer gaat duren. In een enkel geval  wordt 

er een korting verstrekt van 50% en wordt de diaconie, van de gemeente waartoe de cliënt behoord, aangeschreven met het verzoek 

om een aanvullende vrijwillige bijdrage. Voor het eerst in het bestaan van de stichting dient een debiteurenpost van  bijna € 9.800 

voorzien te worden doordat een PGB vordering om een aantal redenen niet tot uitkering kwam. Omdat La Montagne dit risico 

overneemt komt deze gederfde inkomsten niet ten laste van het vermogen van de Stichting. In de zomer van 2014 heeft de 

Gereformeerde Gemeente een actie “In het oog, in het hart” gehouden ten behoeve van jongerenwerk. In het verlengde daarvan werd 

aan de Stichting L’Abri-france de toezegging gedaan uit de opbrengst deze actie een steunfonds aan de stichting te doneren om 

jongeren te kunnen helpen die geen financiële mogelijkheden hebben om hun verblijf te betalen. Aan deze toezegging is een 

inspanningsverplichting verbonden ook andere kerkverbanden te bewegen hetzelfde gebaar te maken.  

Marketing en PR 

Ondanks dat er relatief weinig inspanning is gedaan op het gebied van marketing en PR blijkt L’Abri-france redelijk bekend te worden. 

Via mond tot mond reclame, hulpverleningsinstanties, artikelen die ooit gepubliceerd zijn, onze eigen website en niet te vergeten de 

facebookpagina  weet men de weg naar Frankrijk te vinden. Tijdens een kerstuitvoering door het Mannenkoor Canticum Gouda in de 

Hervormde kerk te Haastrecht op 22 december 2014 kreeg L’Abri-france de gelegenheid een en ander over het project te vertellen. De 

opbrengst van de collecte werd bestemd voor L'Abri-france. De HHJO stelde ons op 13 januari 2014 haar pagina in het RD “Punt-uit” ter 

beschikking. In het blad “Daniel” van 30 mei 2014 is een artikel geplaatst over een gast van L’Abri-france met de titel “Smeltende muur. 

Organisatie 

In 2014 is mevrouw G.M. Koster-van Vulpen weer toegetreden tot het bestuur.   

Het bestuur bestaat per 31 december 2014 uit: 
Voorzitter: C.M. Hommersom, Echteld 
Secretaris: B.N. de Jongh, Veenendaal 
Penningmeester: H. Hoogendoorn, Krimpen a/d Ijssel 
Lid: G.M. Koster-van Vulpen 
 
De voorzitter heeft te kennen gegeven zijn functie in de loop van 2015 ter beschikking te stellen. De plannen zijn dat mevrouw 
Hoogendoorn de functie van voorzitter gaat vervullen, waardoor er een vacature voor de functie van penningmeester ontstaat. 
 
De werving van een ondersteunend team zal hoge prioriteit krijgen omdat, door de continue hoge bezetting, de behoefte aan privé tijd 
en ruimte voor de familie Koster steeds groter wordt. Vanaf oktober 2015 zal de familie Koster wat vaker in Nederland verblijven. Zij 
zullen zich inzetten voor een verdere ontwikkeling van de werkzaamheden van de Stichting in Nederland  waarbij gedacht wordt aan 
het opzetten van een begeleid wonen project. 
 
 

 



 

Gerealiseerde uitbreiding en plannen 

De uitbreidingsplannen van L’Abri-france vorderen gestaag. Per 1 juli 2014 zijn vier éénpersoonskamers en 1 tweepersoonskamer, 
alsmede een eigen gemeenschapsruimte met keuken en sanitaire voorzieningen gerealiseerd. Hierdoor is een scheiding tot stand 
gekomen met het Chambres d’Hôtes gedeelte van La Montagne. Iedere cliënt heeft nu een “eigen plekje” om zich terug te kunnen 
trekken. Man kan nu in een eigen ruimte eten en activiteiten doen. Er is een lees- en zithoek; een mogelijkheid om te knutselen, 
schilderen, tafeltennissen, e.d.  L’Abri-france cliënten krijgen daardoor minder prikkels van buitenaf. Wel is ondertussen gebleken dat 
de caravans en chalets op het terrein nog steeds erg gewild zijn bij de jongeren en daarom zijn deze buiten de wintermaanden om nog 
steeds bezet geweest. 
De realisatie van deze plannen was mogelijk door veel ondersteuning van vrijwilligers, sponsoring in natura of door ondernemers die 
tegen een gereduceerd tarief werkten. Daarnaast heeft de familie Koster veel  zelf gedaan en is er gebruik gemaakt van gebruikte 
materialen. Fondswerving middels het aanstellen van een fondswerver is helaas niet gelukt. 

Voor 2015 staat in de planning een eigen terras en het realiseren van een verblijfsruimte voor een ondersteunend team.   

 
Onderzoek professionalisering werkmethode 

l’Abri- france is een kleinschalige hulpverleningsorganisatie waarvan de wortels (het bestuur, medewerkers, cliënten) geheel in 
Nederland liggen, maar waarvan de uitvoeringslocatie in Frankrijk is. L’Abri-france wil vanuit de basis van een gezin, jongeren en 
(jong)volwassenen met psychische en/of psychosociale problemen helpen bij het re-integreren in de maatschappij. Door de 
kleinschaligheid van de organisatie en grote werkdruk die dat met zich meebrengt is het voor L’Abri-france lastig om te werken aan 
professionalisering van de hulpverlening. 2 studentes van de CHE uit Ede hebben in 2014 in de literatuur de professionaliteit in de 
hulpverlening op macroniveau onderzocht en dit naast de visie en werkwijze van L’Abri-france gelegd, vooral op microniveau, waarbij 
gekeken werd of deze informatie aansluit bij de christelijke levensbeschouwing van L’Abri-france. Er zijn interviews gehouden met 
bestuur, cliënten, begeleiders, vrijwilligers en andere betrokkenen. Het onderzoek richtte zich op de ontwikkeling van een methodische 
werkwijze die aansluit bij de basisprincipes van L’Abri-france en het resultaat was een methodiekbeschrijving en een 
implementatieplan voor 2015. 
 

 
C.M. Hommersom 

Voorzitter 


