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 Nieuwsbrief 2017 familie Koster en Stichting L’Abri-france  

Voorwoord 
Het getal 7 heeft in de Bijbelse geschiedenis vaak betrekking op het voltooien van een bepaald werk, denk aan de 

Schepping waarvan de 7
e
 dag is geheiligd, het Loofhuttenfeest wat 7 dagen duurde. Ook ons werk van L’Abri-

france mocht 7 jaar bestaan en lijkt nu tot een voltooiing te zijn gekomen. Het getal 7 heeft dus ook in het project 

L’Abri-france een bijzondere rol gespeeld. We denken dan ook nog aan het feit dat Tournus exact 777 kilometer 

van Joan’s en Truus’ oude woonadres was en dat wij vervolgens 777 als huisnummer kregen toegewezen. In deze 

nieuwsbrief leest u naast een verslag over de hulpverlening in 2017 ook over de ontwikkelingen in het afgelopen 

jaar en onze toekomstplannen voor Frankrijk en Nederland! 

  

Ontwikkelingen 
In 2010 brachten we onze eerste nieuwsbrief uit, we stonden toen nog aan het begin van het opzetten van ons 

jongerenproject L’Abri-france in Frankrijk en wat is er veel energie in gestopt! In de eerste plaats door familie 

Koster, maar daarnaast ook door veel vrijwilligers die de handen uit de mouwen hebben gestoken en waarvan u in 

opvolgende nieuwsbrieven hebt kunnen volgen hoe e.e.a. uitgroeide tot een prachtig verbouwde zolder waardoor de 

jongeren een eigen plekje kregen. 

We zijn erg dankbaar dat  meer dan 100 jongeren in de afgelopen jaren de locatie “La Montagne” als een ‘veilige 

haven’ hebben mogen ervaren en waar ze tot heling en herstel kwamen. Ook veel dank ook voor de financiële 

middelen die we van diverse personen en ondernemingen ontvingen waardoor deze hulp mogelijk was. Zoals u 

weet veranderde het Nederlandse financieringsstelsel sinds 2015 enorm door de komst van de WMO en werden we 

geheel afhankelijk van particuliere financiering, waardoor de ingezette groei stagneerde. Ondanks de zorgen die we 

als bestuur hierover hadden mochten we  een steunfonds in het leven roepen waardoor we  jongeren - bij het 

ontbreken van financiële middelen - toch van hulp en begeleiding konden voorzien. We bemerkten echter dat het 

24/7 bezig zijn voor jongeren hun tol ging eisen bij Joan en Truus. We zijn op zoek gegaan naar een nieuw 

Nederlands echtpaar om zodoende elkaar af te kunnen lossen en de werkdruk te verdelen. Met verschillende 

echtparen en organisaties hebben we als bestuur een traject verkend om tot nauwere samenwerking te komen. 

Omdat het helaas niet gelukt is om uiteindelijk tot een intentieovereenkomst  te komen heeft de familie Koster 

besloten vaker naar Nederland te gaan en La Montagne te koop te zetten. Dit betekend dat de stichting L’Abri-

france de komende tijd steeds drie weken ( zomervakantie zes 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. Waar we daarbij aan denken treft u aan 
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onder het kopje Toekomstplannen. Wij vragen u of  u met ons mee wilt bidden om zicht op een nieuwe vorm van 

onze stichting op Hollandse bodem. Wij zij u daar zeer erkentelijk voor.  

In Christus verbonden! Ontvang een hartelijk groet vanuit het bestuur,   Leni Hoogendoorn, voorzitter. 

        

Toekomstplannen 
Om eerder genoemde redenen willen we de activiteiten verplaatsen naar Nederland zodat meer verschillende 

personen kunnen begeleiden en meer vrijwilligers ingezet kunnen worden. Tegelijkertijd nemen we afscheid van de 

24/7 uurs begeleiding en gaan we over naar een vorm van begeleid zelfstandig wonen. Hiervoor hebben zich reeds 

kandidaten aangemeld. Kort weergegeven gaan onze gedachten uit naar: 

 Een vorm van begeleid zelfstandig  wonen; 

 voor jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 35 jaar; 

 deze jongeren werken of studeren ; 

 indien de beschikbaarheid dat toelaat is een tijdelijk logeer arrangement mogelijk; 

 bewoners financieren hun zorg middels PGB of via de WMO; 

 bewoners kopen zorg in middels onze stichting; 

 de stichting huurt  deskundig personeel in voor begeleiding; 

 de stichting werkt ook met vrijwilligers; 

 op een locatie in de driehoek Rhenen-Ede-Woudenberg; 

 bewoners betalen huur; 

 de stichting huurt onroerend goed van een derde partij ( eventueel een op te richten exploitatie vehicle). 

 

Wij vragen: 

 uw gebed voor een passende oplossing en een geschikte locatie in Nederland; 

 personen die bereid zijn een eventuele aankoop van onroerend goed te financieren; 

 vrijwilligers die het bestuur en de jongeren willen helpen in voorkomende werkzaamheden; 

 aanmelding van personen die in aanmerking zouden willen komen voor begeleid zelfstandig wonen.. 

 

Joan Koster, secretaris 

Hulpverlening in 2017 

We zijn alweer aan het einde van het jaar 2017  gekomen. 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 



 

   21 december 2017 

                   

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, zelfstandig of 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. Samen nadenken met en het begeleiden van deze kwetsbare mensen, die 

vaak een masker hebben en niet zichzelf kunnen zijn, is voor mij erg waardevol. Het mogen delen in de vreugde 

van hen als ze hun masker af zetten en dan psychisch ( zelfbeeld, zelfacceptatie) en geestelijk gaan groeien, ervaar 

ik als een geschenk!      Truus Koster, counsellor 

        `   
 

Dank 

Wij willen een ieder danken die ons in 2017 heeft geholpen middels gebed, gift, vrijwilligerswerk of 

andere ondersteuning. Diverse jongeren die minder draagkrachtig waren konden hierdoor toch geholpen 

worden! Wilt u ons ook in 2018 blijven gedenken? 

Dick van Krimpen, penningmeester 

 

Bestuur en organisatie 

Er zijn in 2017 geen wijzigingen in het bestuur geweest. Het bestuur bestaat uit: 

Mevr. H. Hoogendoorn (voorzitter) 

de heer J. Koster (secretaris) 

de heer D. van Krimpen (penningmeester)  

Mevr. G.M. Koster van Vulpen  
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Contactgegevens Truus en Joan 

Het privé adres van Joan en Truus Koster in NL is: Wilgenlaan 11, 3925 AA Renswoude.  

In de periodes dat zij in Nederland zijn heeft Truus een eigen counsellingpraktijk onder de naam Tebah. 

mail:  info@tebahcounselling.nl Tel. Truus 06-34417051. Joan is ondertussen een eigen onderneming 

gestart onder de naam Kontro. Als zzp-er verleend hij financieel-administratief-organisatorische 

dienstverlening bij een aantal ondernemingen. 

 

 

 

Het bestuur en de 

familie Koster  

wenst u en de uwen 

Goede Kerstdagen  
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een voorspoedig 2018 
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