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Verantwoording
Vorig jaar hebben wij de toezegging gedaan om u middels een nieuwsbrief vaker op
de hoogte te houden van het wel en wee uit de Bourgogne en de activiteiten van de
stichting. Het blijkt in de praktijk lastig te zijn om regelmatig met een nieuwsbrief te
komen. Vandaar dat deze nieuwsbrief een periode van een jaar beschrijft. Ook willen
wij in deze brief meer inzicht geven in onze organisatie. Wij wensen u veel leesplezier.
.

Familie Koster en het bestuur van L’Abri-france

Jongeren in ons logeerhuis

In maart jl. zijn we gestart met de opvang van jongeren in ons logeerhuis.
Inmiddels hebben 8 jongeren onderdak
gevonden in L’Abri-france. Het begeleiden van hen is niet altijd makkelijk, maar
geeft wel arbeidsvreugde. In het hoogseizoen ( juli en augustus) was de combinatie van table d’hotes ( warme
maaltijden verzorgen) en de jongeren
begeleiden wel wat druk. In deze
drukke periode heeft Aukelien Gorter (
2e jaars student CHE) ons als vrijwilliger
geholpen bij de dagelijks terugkerende
werk-zaamheden. Zij is ons tot grote
steun geweest in de grote drukte. (zie
kader pag 3). Het begeleiden houdt
onder meer in dat we de jongeren
trachten structuur in hun leven bij te
brengen en hen na te laten denken
over hun toekomst. Vaak moeten zaken
uit het verleden eerst een plaats krijgen.
Er vinden daarom veel gesprekken
plaats tussen de bedrijven door.
Iedereen heeft twee keer in de week
een formeel begeleidingsgesprek. De
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dagindeling is globaal: na het ontbijt heeft
ieder zijn/haar corvee. Daarna volgen er
studie activiteiten. Dan is er koffie! Om 12
uur starten de buiten activiteiten. Om 13.00
uur lunchen we en hierna heeft iedereen
een uur pauze. Vervolgens staan er 2 uur
buitenactiviteit-en op het programma. Die
bestaan uit dierverzorging, paardrijden,
grasmaaien voor de dieren, bladharken,
tuinwerkzaamheden, verven, hout hakken,
honden uitlaten enz. Vanaf 16.00 uur is er
gelegenheid voor sporten. Afhankelijk van
het weer kan dat zijn: hardlopen,
mountainbiken, tafeltennissen, wandelen,
rondjes hardlopen om het huis e.d.. Na het
diner is er tijd voor ontspanning. Om 22.00
uur gaan we naar bed. Vrijdag is de
poetsdag, d.w.z iedereen maakt zijn eigen
kamer en badkamer schoon.
Zaterdagmorgen is de uitslaapdag en de
rest van de dag wordt relaxt ingevuld.
Zondag luisteren we mee met onze
thuisgemeente in Apeldoorn of gaan we
naar de Eglise Réforme in Chalon sur Saône
of Tournus.
(Wordt vervolgd op pag 2.)

April is een prachtige maand. Dit
bloemenveld veranderde iedere 2 weken van
kleur. De Judeaboom kleurt de hele maand
paars en steekt af tegen de witte bloesem
van de kastanjes en sieringen die er ook volop
in het wild zijn.
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Vervolg pag. 1: We ervaren dat de
week van ’s morgens vroeg tot ’s
avonds laat gevuld is en dat we
ervoor waken moeten ook nog tijd
voor elkaar als gezin te hebben.

Wintermaanden 2010-2011

Op 24 november 2010 viel de eerste
sneeuw. Dit is blijven liggen tot in
januari en ook daarna heeft het nog
diverse malen gesneeuwd. We
hebben genoten van het witte
uitzicht. Op het weiland achter ons
huis hebben we met de slee achter
de auto lekker rondgetold. Het
verloop van de winter was
vergelijkbaar met die in Nederland,
maar in het algemeen een paar
graden kouder. We beleven de
winter hier anders. Omdat er geen
aardgas is hebben we een CV
installatie die op diesel brand. Ook
stoken veel hout in de kachels en
open haarden. Dat geeft naast een
hoop werk ook wel de nodige sfeer.
Omdat het een huis van eind 18e
eeuw is, zijn de (orginele!) kozijnen
aan de voorzijde van enkel glas
voorzien. Dat merk je in de

stookkosten. Ook moeten de
drinkbakken van onze “veestapel”
steeds ijsvrij gemaakt worden. Rond
de jaarwisseling zijn wij bij onze
kinderen in Nederland geweest en
hebben we diverse noodzakelijke
bezoekjes afgelegd. Dat werd mogelijk
gemaakt doordat een tweetal
vrienden op ons huis wilden passen.
Iedere woensdag hebben we van de
buurvrouw Franse les gehad. Zij heeft
ons ook enorm geholpen met allerlei
praktische zaken, zoals het uitzoeken
van een tand- en dierenarts, bezoek
aan gemeentehuis e.d.. Verder
hebben wij deze maanden gebruikt
om de emigratie een plaatsje te
geven. Een eerste hectische periode
werd daarmee afgesloten.

Dank
Het is steeds weer de vraag of het gaat lukken rond de kerstdagen, rond
Koninginnedag en in september onze kinderen te bezoeken in Nederland.
We zijn namelijk afhankelijk van vrienden die ons even willen vervangen
om op de dieren te passen e.d.. Wij willen daarom de volgende personen
danken die dit bezoek het afgelopen jaar mogelijk maakten: Eric Knibbe
en Willem Westeneng; Lianne Boogaard en Marloes van Doorn, fam M. van
Doorn, Leni Hoogendoorn en Helmie Rijlaarsdam, familie de Jongh.
Heb jij ook interesse? Bel ons.

Onderhoud in voorjaar 2011

In het vroege voorjaar zijn we begonnen met diverse
onderhoudsklussen. Op kamer Roos is de douchecabine
vervangen door een betegelde douche. De gîte Tulp heeft
nu een nieuwe badkamer en een extra slaapkamer. Op 2 e
Paasdag kwamen vrienden die een aantal dagen over
waren een stalen buitentrap plaatsen bij de
activiteitenruimte. Onze oude buurman kwam even langs
met zijn camper en hielp spontaan mee een betonvloer te
storten voor het zwembad. Het zwembad hebben we door
leveringsproblemen uiteindelijk pas in juni kunnen plaatsen.
Verder hebben we het nodige verfwerk gedaan en is de
groentetuin en een inloopkast in orde gemaakt. Maar de
grootste klus werd toch gedaan in de periode 4 t/m 16 april.
In reactie op een oproep voor een kraan-machinist is hier
een jong echtpaar 2 weken geweest en is er keihard
gewerkt met een gehuurde 8 tons kraan: 5 plaatsen gereed
gemaakt voor caravans of tenten; een afrastering voor de
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paardenbak en 2 hekwerken geplaatst, Palen de grond in
gedrukt bij de geitenweide, gleuven gegraven en daarin
electra, water, pc kabel etc. aangebracht over een
afstand van wel 100m, de inrit afgeschraapt en grond
aangebracht, oude boomwortels uitgegraven etc. Na
deze grote klus hebben we i.v.m. het naderende seizoen
geen grote zaken meer opgepakt. Alleen hebben we nog
een oude tuinmuur hersteld en een tuinhuis met vlonder
geplaatst. Hierin slaapt en studeert Louis nu.
Op de planning van de komende winterperiode staat nu
nog de realisatie van een douche/toilet op de 2e etage
en de renovatie van de cave. Ook willen we in de gîte
dubbel glas aanbrengen.
Een volgende fase van de renovatie van de
activiteitenzolder en de realisatie van slaapruimtes voor
L’Abri-france gasten met bijbehorende sanitair ruimte met
woonruimte voor extra begeleiding is afhankelijk van de
financiële middelen en externe hulp die we hiervoor nodig
hebben. Denkt u mee???
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Vrijwilligerswerk Frankrijk?
Samenwerking L’Abrifrance met La Montagne
en Stichting Saron

Welk meisje en jongen
heeft interesse om de fam.
Koster in de zomer 2012 te
helpen als vrijwilliger?
Neem voor overleg contact
met hen op.
La Montagne activiteiten zomer

De activiteiten die wij doen onder de
naam van La Montagne zijn op een
tweetal fronten ondersteunend aan het
werk van L’Abri-france.
Enerzijds voorzien zij ons in de seizoensmaanden aan een basisinkomen. Met
name nu de PGB gelden van overheidswege onder druk komen te staan blijkt het
achteraf gezien een verstandige keus te
zijn geweest het project op te zetten
gestoeld op 2 poten.
Anderzijds kunnen wij via La Montagne
eenvoudige hulpvragen snel bedienen.
Indien geen PGB aanvraag speelt en er
geen begeleiding noodzakelijk is kan een
rechtstreeks onderkomen bij La Montagne
al in de behoefte voorzien. Het is gebleken
dat de rust en de mogelijkheid voor een
goed gesprek alleen al voldoende kan zijn
om even op adem te komen. Alleenstaanden, maar ook ( oudere) koppels
verbleven op die manier meerdere dagen
bij La Montagne. Hetzij in de gîte waar
men geheel zelfstandig is of op onze
Chambres d’Hôtes kamers waarbij voor

een goed ontbijt gezorgd werd. Onder
La Montagne valt: de Chambres
d’Hôtes ( Bed en Breakfast) en table
d’hôtes ( diner) de verhuur van een 4-6
persoons Gîte, verhuur van een 5
persoons caravan en de exploitatie van
een eenvoudige boerderijcamping.
Het seizoen 2011 is bijzonder goed
geweest. De reacties zijn hartverwarmend en geven aan dat de meesten
terug willen komen. Omdat de
combinatie jongeren met Table d’hôtes
in de praktijk niet geheel goed werkt
hebben we besloten om in 2012 geen
diners meer te verzorgen voor de La
Montagne gasten.
We hebben in 2011 met name NL en BE
gasten gehad doordat wij adverteren
via www.gites.nl (zoek op La Montagne
Saône-et-loire) De reserveringen liepen
vanaf begin januari dagelijks binnen met
name voor gezinnen van 4-5 personen.
We merken dat men nu reeds eerder
reserveert omdat deze accommodaties
relatief beperkt zijn langs de Route du
Soleil/ A6.
Aukelien Gorter >

L’Abri-france heeft voor de
uitvoering van haar doelstellingen
een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met La Montagne. Eén
dubbele kamer is standaard voor
L’Abri gasten gereserveerd.
Met Stichting Saron Zorg en dienstverlening in Beuningen heeft L’Abrifrance een overeenkomst gesloten
om kwaliteit te waarborgen. Wij
kunnen gebruik maken van hun
diensten/ software op het terrein
van patiënten-registratie,
aanvragen PGB etc., advisering en
kwaliteitstoetsing. Stichting L’Abrifrance heeft daarnaast een eigen
projectleider/ maatschappelijk
werker in Nederland die de
intakegesprekken verzorgd en die
de familie Koster van advies dient.

Verslag vrijwilligster Aukelien Gorter, 19 jaar, 2e jaarstudent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening op de CHE:
“Afgelopen zomer heb ik ruim twee maanden vrijwilligerswerk gedaan bij La Montagne. Dit was een leuke en bijzondere ervaring van
een periode die ik niet zal vergeten.
Bij aankomst werd ik hartelijk welkom geheten door familie Koster. Het eerste wat me opviel was het magnifieke uitzicht vanaf hun
huis. Een geweldig vergezicht over Tournus met de abdij ‘Saint Philibert’, wisselende luchten en zelfs de toppen van de Mont Blanc
waren zichtbaar bij helder weer. Daar heb ik elke dag van genoten en bijzondere herinneringen aan meegenomen.
De eerste paar weken was ik alleen bij familie Koster. Ik voelde me als snel in het gezin op mijn gemak. Later werd het aantal
uitgebreid met de eerste jongeren van L’Abri-france. Ik vond het mooi om te zien hoe de eerste jongeren daar hun weg vonden. Het
was bijzonder om dat van dichtbij mee te maken. Door liefde en aandacht werden muren zichtbaar afgebroken. Ze kregen bij L’Abri –
france de aandacht en liefde die ze nodig hadden. Doordat de jongeren op afstand van hun bestaande context verbleven, waren er
geen uitvluchten. Iedereen kwam hier dichter bij zichzelf uit. Hieruit blijkt absoluut de meerwaarde van een time-out in Frankrijk.
Naast de jongeren was het een komen en gaan van gasten voor de Chambres d’Hôtes. Ik vond het leuk om familie Koster te helpen
met de Bed & Breakfast. Ondanks de steeds terugkerende werkzaamheden zoals het schoonmaken van de (bad)kamers was geen dag
hetzelfde. Gasten die onverwacht eerder kwamen, waardoor in hoog tempo de kamer gereed gemaakt moest worden. En soms
verrassend wat ik bij het schoonmaken van de kamers tegen kwam. Verder deed ik allerlei werkzaamheden in en om huis zoals het
verzorgen van de dieren, activiteiten in de tuin en klusactiviteiten. Daarnaast hielp ik met koken en serveren voor de table d’hôtes.
Afwisselend was het daardoor zeker wel. In mijn vrije tijd ging ik hier hardlopen, mountainbiken, paardrijden, zwemmen in hun privé
zwembad , winkelen in Charlon en niet te vergeten naar de typisch Franse brocantes. Ook heb ik veel van de omgeving en
verschillende bezienswaardigheden gezien zoals de uitgestrekte wijnvelden, Romaanse kerken, steengroeve, de grotten van Azé en
het kasteel van Cormatin.
Op zondag was er een keer in de vier weken een kerkdienst in Tournus. In het dorp is er een protestantse gemeente. Ik vond het mooi
om als christenen in één gemeente samen te zijn, ondanks dat ik de dienst niet woordelijk kon volgen.
Kortom, ik heb een veelzijdige en waardevolle tijd bij familie Koster gehad. En ik wens hen voor in de toekomst Gods zegen toe”
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Familie Koster,
Joan, Truus en Louis
Lieu Dit Haut L ‘Ormeteau
71700 Tournus
Frankrijk
Tel: 0033 385 517202
Mob: 0033 637645399
E-mail:
info@la-montagnebourgogne.com
Website:
www.la-montagnebourgogne.com
Navigatiepositie:
40.52.38E
46.33.54N

Stichting L’Abri-france
Krimpen a/d IJssel
Tel: 0033 964 192757
KvK: 30280740
E-mail:
info@labri-france.com
Website:
www. labri-france.com

Wij vragen gebed voor:





Zegen op ons werk;
Wijsheid en krachten voor in de hulp voor onze
jongeren;
Voorziening in onze dagelijkse geestelijke en
lichamelijke en financiële noden;
Afstandsonderwijs Louis.

Wij danken voor:



Het bestuur is samengesteld

uit diverse kerkelijke denominaties
waaronder Hervormde
gemeente, PKN, HHK
Mr. C.M.. Hommersom, voorzitter
Mevr. L. Hoogendoorn,
penningmeester
Dhr. J. Koops, secretaris
Mevr. G.M. Koster, lid





Dat we in Frankrijk mogen zijn en mogen leren;
De jongeren die aan onze zorgen zijn
toevertrouwd;
De tractor die we mochten ontvangen en het
vervoer daarvan.
De ontvangst van: het vele vrijwilligerswerk, de
bemoedigingen, de giften,de Bijbels, lectuur etc.
om ons werk mogelijk te maken
Iedere dag onderdak, voedsel, kleding, warmte.

Van het bestuur

Als bestuur hebben wij de startfase van L’Abri-france
als spannend ervaren. Wanneer komen er gasten?
Hebben we voldoende middelen? Redden Joan en
Projectleider
Truus het in Frankrijk? Komt de samenwerking met
Dhr. J.W. Rottier; Passio, praktijk
Saron tot stand? Kortom, allemaal vragen die we
voor psychosociale hulpverlening
gelukkig konden neerleggen in ons gebed tot de
& gezinsbegeleiding. Veenendaal
HEERE. Wij weten immers dat Hij in alles voorziet en
Tel.: 0640 70 85 78
ons geeft wat nodig is. We zijn dankbaar voor het
werk dat Joan en Truus mogen doen in Frankrijk en
dat inderdaad in 2011 de eerste gasten zijn
verwelkomd. Ook dat de samenwerking met Saron
formeel is vorm gegeven doet ons goed. Saron is
toch die professionele partij die ons verder kan
helpen in het web van wet- en regelgeving, als ook
in organisatie. Financieel is onze basis nog zwak,
maar met nieuwe acties en contacten hopen we
toch weer voldoende middelen te werven. Het is
goed te zien dat in Frankrijk mensen worden
geholpen door er even helemaal uit te zijn en met
Joan en Truus daar op te trekken. De toestand in de
Louis
wereld is afgelopen jaar niet stabieler geworden en
Louis volgt afstandsonderwijs van de
in een maatschappij waarin mensen steeds meer
Jacobus Fruytier SG uit Apeldoorn.
op zichzelf worden aangewezen zal ook blijken dat
Zolang het niet vriest studeert Louis elke
steeds meer mensen hiermee moeite en problemen
dag in zijn chalet. Eind november zijn
krijgen. Wij staan daar als bestuur ook bij stil en kijken
er twee docenten op bezoek geweest
hoe wij, hoe klein dan ook, ons steentje kunnen
om te kijken hoe Louis en zijn ouders het
bijdragen door de mensen in nood te helpen. Als
doen en om hen te adviseren. Thuis
Kkkkkkkkkk
bestuur vragen wij u
om samen met ons te bidden
studie heeft als voordeel dat Louis zich
voor het slagen van het project en ook de zegen
goed kan concentreren. Hij mist wel
over alle werkzaamheden die worden gedaan door
zijn broers en NL vrienden. Gelukkig zijn
de verschillende vrijwilligers. Rest mij u fijne
er wel de jongeren van L’Abri-france!
feestdagen te wensen waarin wij de geboorte van
Louis hoopt 16 december 14 jaar te
De Koning mogen herdenken en bovenal Gods
worden en mag dan in Frankrijk
zegen toe te wensen voor 2012!
brommer rijden. Hij was heel erg blij
In Christus verbonden,
toen hij alvast een Derby kreeg voor zijn
Martin Hommersom, namens het bestuur
verjaardag!

Gezegende kerstdagen en
gelukkig nieuwjaar!

Giften van harte welkom op
Bankreknr.: 157318001
ANBI erkend

Op deze plaats wensen wij alle familieleden,
vrienden en bekenden, bestuursleden, sponsors,
vrijwilligers en gasten hele gezegende
kerstdagen en een voorspoedig 2012.

Redactie: J. Koster

Joan, Truus en Louis Koster

Pagina 4

December 2011. Nieuwsbrief nr 2 familie Koster, Tournus Frankrijk tel 0033 385 517202

