
Jaarverslag 2018 Stichting L’Abri-france  

Begeleiding 

In 2018 zijn we in de schoolvakanties, steeds met een groepje deelnemers  naar Frankrijk geweest.  

Hoewel het aantal jongeren dat wij konden helpen afnam, hebben we  in dit jaar ook weer hele 

mooie en onvergetelijke momenten met de jongeren beleefd.  Wat betekent  L’Abri-france voor jou? 

vroegen we aan een jongvolwassene. Het antwoord was de volgende hartverwarmende 

omschrijving:   

Het betekent voor mij 
Een plek waar ik zwak mag zijn 

Een plek waar ik mezelf mag zijn 
Een plek waar kleding en het uiterlijke er niet toe doet 

Een plek waar geen verwachtingen zijn, geen eisen 
Een plek waar ik geen verantwoordelijkheid heb 

Een plek waar ik het allemaal niet zelf even hoef te doen 
Een plek waar mensen me accepteren zoals ik ben 

Een plek waar ik zelf niet hoef te denken hoe ik de dag door moet komen 
Een plek ver weg van anderen in het buitenland met warm weer en zon 

Een plek waar ik kan genieten van het buiten zijn  
Een plek waar ik bezig kan zijn met mijn handen 
Een plek waar ik mijn gedachten kan verzetten 

Een plek waar ik rust heb voor mijn hoofd 
Een plek met een vuurkorf en honden 
Een plek dat bekend terrein is voor mij 

Een plek waar ik weinig prikkels heb 
Een plek die geborgenheid biedt 

Een plek waar voor mij gezorgd wordt 
Een plek waar ik energie kan opdoen 

Een plek die structuur biedt 
Een plek die veiligheid biedt 

Een plek waar ik gesprekken krijg 
Een plek waar mensen van me houden 

Een plek waar ik geestelijk onderwijs krijg 
Een plek waar God dicht bij is 

     Een plek waar ik rust krijg 

Wij zijn God dankbaar voor de ondersteuning die hij ons de achterliggende 8 jaar gaf om het 

bovenstaande aan de jongeren te  kunnen bieden.  

  

 Organisatie  

Nadat in 2017 de familie Koster besloten heeft vaker naar Nederland te gaan en La Montagne te 

koop te zetten voor een alternatieve aanwending, is de stichting L’Abri-france steeds enige weken 

rond de reguliere schoolvakantieperiodes op locatie in Frankrijk open. Daarom wordt, buiten de 

Stichting om, in Nederland begeleidingsgesprekken geboden middels Tebah Counselling van Truus 

Koster, zodat de zorg toch gecontinueerd kan worden. 



De reden voor het besluit in 2017 is onder meer dat de werkdruk voor het echtpaar te hoog werd 

omdat de financiële positie van de stichting het niet mogelijk maakt om personeel in te zetten.  

Ondertussen  zijn de mogelijkheden onderzocht om in Nederland een (samenwerkings)vorm te 

vinden die passend is. Ook in 2018 hebben verschillende verkennende gesprekken  tot  

samenwerking of overname niet geleid tot het beoogde resultaat. Dit onderzoekstraject wordt in 

2019 voortgezet. 

 

Financieel  

De Stichting L’Abri-france is niet verantwoordelijk voor het exploitatiesaldo van de locatie waarvan 

gebruik gemaakt wordt: het landgoed van La Montagne in Tournus. Wel is het zo dat een trouwe 

sponsor jaarlijks € 10.000,- aan de stichting L’Abri-france betaald zodat dit bedrag in de vorm van een 

capaciteitsvergoeding aan de eigenaars van het pand doorbetaald kan worden. Het bestuur is 

hiervoor zeer dankbaar, immers de begeleiding kan hierdoor nog op een laag niveau voortgezet 

worden. Doordat vanaf eind 2017 alleen nog in blokperiodes begeleiding gegeven kon worden is in 

financieel opzicht de post uitgaven voor begeleiding en verblijf gehalveerd ten opzichte van 2017. 

Globaal werd 2/3 deel door de deelnemers zelf betaald, zonder dat deze konden steunen op 

vergoedingen van overheidswege, diaconieën of verzekeringen. Het resterende 1/3 deel van 

uitgaven voor begeleiding en verblijf werd betaald uit het steunfonds welke eind 2018 nagenoeg 

geheel verbruikt is. De overige kosten zijn zeer beperkt. De Staat van baten en lasten over 2018 sluit 

met een kleine bate van € 58.  

 

Het bestuur bestaat per 31 december 2018 uit:  

Voorzitter: H. Hoogendoorn, Krimpen a/d IJssel  

Secretaris: J. Koster, Tournus, France  

Penningmeester: D. van  Krimpen, Veenendaal  

Lid: G.M. Koster-van Vulpen, Ederveen   

 


