
 

Jaarverslag 2017 Stichting L’Abri-france 

Begeleiding  

In het afgelopen jaar hebben we weer mogen zorgen voor 17  jongeren. Dat “zorgen voor” is op L‘Abri-france 
o.a. : helpen met het ordenen van gedachten, positief zelfbeeld creëren, omgaan met angsten, ontspannen, de 
kracht van positief denken ontdekken, groeien in identiteit en volwassenheid, verdriet verwerken, emoties en 
gevoelens uiten, kortom: jongeren helpen om weer op adem te komen. Mede door de rust, liefde, aandacht, 
gesprekken, klussen in en om het huis, bezinning en structuur en het geweldige mooie Franse platteland met 
het prachtige uitzicht op de Zwitserse Alpen, konden onze jongeren weer met nieuwe moed naar Nederland 
terug. Ze namen de doelen mee, waar we in de weken van hen verblijf in Frankrijk aan begonnen waren, om zo 
verder het leerproces voort te zetten. Soms alleen of anderen met behulp van begeleidingsgesprekken in 
Nederland. Door de time-out periode van de jongeren, ontstaat er vaak inzicht in de problemen, zodat de 
puzzelstukjes van hun leven op zijn plaats gaan vallen. Dit geeft overzicht en zelfacceptatie, zodat er een mate 
van rust gaat komen. 
 
Cliëntenstatistiek L'Abri-france 

        
  

2015 
 

  2016 
 

  2017 
 

  

 
  aantal aantal gemiddeld aantal aantal gemiddeld aantal aantal gemiddeld 

categorie leeftijd  pers. overnachtingen  pers. overnachtingen  pers. overnachtingen 

meisje 16-25 7 466 67 2 48 24 6 103 17 
jongen 16-25 2 66 33 1 22 22 3 30 10 
vrouw > 25 4 253 63 3 135 45 5 193 39 
man > 25 1 84 84 0 - - 3 138 46 

  
14 869 62 6 205 34 17 464 27 

    
  

     
  

    aantal     aantal     aantal     
indicatie    pers. achtergrond  pers. achtergrond  pers. achtergrond 

ASS spectrum 3 gkv 0% 2 gkv 0% 9 gkv 0% 
identiteitsproblemen 3 pkn 14% 1 pkn 17% 0 pkn 24% 
time-out   5 hhk 29% 3 hhk 17% 5 hhk 12% 
depressiviteit 3 cgk 14% 0 cgk 17% 2 cgk 6% 
relatieproblemen 0 gg 21% 0 gg 17% 1 gg 47% 

rouwverwerking - 
ggin + 
div 21% - 

ggin + 
div 33% - 

ggin + 
div 12% 

    14   100% 6   100% 17   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. 
In 2017 is L’Abri-france bij wijze van proef gedurende een aantal “blokperiodes” open geweest. Dit is terug te 
zien in het gemiddeld aantal overnachtingen wat ten opzichte van voorgaande jaren terugloopt. Het aantal 
personen welke begeleiding hebben ontvangen is weer terug op het oude niveau. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Financieel 

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

van de gasten bedroeg € 22.975. Hiertegenover staan uiteraard de kosten voor verblijf en begeleiding, kosten 

derden en vrijwilligersvergoeding. Gelukkig bleven de overige kosten beperkt. De Staat van baten en lasten 

over 2017 sluit met een tekort van € 1.620. Dankbaar zijn we met een ontvangen grote gift voor het steunfonds, 

waaruit de zorg voor jongeren die niet of beperkt bij kunnen dragen gefinancierd kan worden.  

Organisatie 

Met verschillende echtparen en organisaties is de afgelopen jaren een traject verkend om tot nauwere 

samenwerking te komen en om elkaar af te kunnen lossen en de werkdruk te verdelen.  Omdat het helaas niet 

gelukt is om uiteindelijk tot een intentieovereenkomst  te komen heeft de familie Koster in 2017 besloten vaker 

naar Nederland te gaan en La Montagne te koop te zetten voor een alternatieve aanwending. Dit betekend dat 

de stichting L’Abri-france de vanaf oktober 2017 steeds enige weken rond de reguliere schoolvakantieperiodes 

open is. Tegelijkertijd onderzoeken we de mogelijkheden om in Nederland een vorm te vinden die passend is, 

daar de nood onder jongeren immers hoog blijft.   

 

Het bestuur bestaat per 31 december 2017 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  

 


