
 

Jaarverslag 2016 Stichting L’Abri-france 

Begeleiding  

In 2016 hebben we 6 jongeren mogen helpen met een time-out periode. Dit is een sterke daling ten opzichte 
van 2015, hetgeen veroorzaakt wordt door het geheel wegvallen van de PGB financiering. Jongeren kunnen nu 
alleen nog via particuliere financiering naar Frankrijk, of in een aantal gevallen op kosten van het steunfonds. 
Doordat de familie Koster neveninkomsten heeft uit de Chambres d’Hôtes kon de begeleiding gecontinueerd 
worden. Rust, liefde, aandacht, gesprekken, bezinning en structuur waren de ingrediënten voor een goed 
verblijf. De cliënten statistiek over de afgelopen 3 jaar geeft de volgende cijfers: 

         

  

2014 

 

  2015 

 

  2016 

 

  

 

  aantal aantal gemiddeld aantal aantal gemiddeld aantal aantal gemiddeld 

categorie leeftijd  pers. overnachtingen  pers. overnachtingen  pers. overnachtingen 

meisje 16-25 10 539 54 7 466 67 2 48 24 

jongen 16-25 4 119 30 2 66 33 1 22 22 

vrouw > 25 6 188 31 4 253 63 3 135 45 

man > 25 3 159 53 1 84 84 0 - - 

  

23 1005 44 14 869 62 6 205 34 

    

  

  

  

       aantal 

 

  aantal 

 

  aantal 

 

  

indicatie    pers. achtergrond  pers. achtergrond  pers. achtergrond 

ASS spectrum 6 gkv 4% 3 gkv 0% 2 gkv 0% 

identiteitsproblemen 8 pkn 4% 3 pkn 14% 1 pkn 17% 

time-out   1 hhk 26% 5 hhk 29% 3 hhk 17% 

depressiviteit 1 cgk 13% 3 cgk 14% 0 cgk 17% 

relatieproblemen 7 gg 30% 0 gg 21% 0 gg 17% 

rouwverwerking - 

ggin + 

div 22% - 

ggin + 

div 21% - 

ggin + 

div 33% 

    23   100% 14   100% 6   100% 

 

Toelichting: Onder de indicatie "Time-out" zijn ook de cliënten met een diversiteit aan psychische klachten 
verantwoord 
Inzicht wordt gegeven in de diversiteit van de kerkelijke achtergrond van de gasten. Anders dan het schema 
mogelijk suggereert is er geen relatie met de indicatie. 
 
Financieel 

De teruglopende bezetting ten opzichte van vorig jaar is uiteraard ook financieel zichtbaar. De “zorgomzet” van 

de gasten bedroeg € 12.830. Hiertegenover daalden uiteraard ook de kosten voor verblijf en begeleiding, kosten 

derden en vrijwilligersvergoeding. gelukkig konden de algemene kosten beperkt blijven waardoor de Staat van 

baten en lasten over 2016 sluit met een tekort van € 2.010.  

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 zijn. 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. 

Niettemin zijn wij er ons van bewust dat de marketing en PR meer aandacht verdiend dan zij afgelopen jaren 

gekregen heeft. 

Organisatie 

Ook dit jaar hadden we weer een werkervaringsplaats beschikbaar die voor enige maanden vervuld werd. 
Vanaf eind augustus 2016, met een onderbreking in de herfstvakantie, is L’Abri-france  gesloten geweest, om 
het beheerdersechtpaar van de lang beloofde rustperiode te laten genieten. Het onderzoek naar een andere 
opzet / samenwerking met derden is in 2016 voortgezet, maar heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. 
  
Het bestuur bestaat per 31 december 2016 uit: 
Voorzitter: H. Hoogendoorn, Krimpen a/d IJssel 
Secretaris: J. Koster, Tournus, France 
Penningmeester: D. van  Krimpen, Veenendaal 
Lid: G.M. Koster-van Vulpen, Renswoude  
 


