
 

Jaarverslag 2013 Stichting L’Abri-france 

Hulpvraag 

L’Abri-france heeft in 2013 met een zestiental jongeren en jongvolwassenen mogen werken aan hun toekomst. De begeleiding bestaat 

in het voeren van gesprekken waarbij onder meer zelfstandigheid, eigenwaarde en identiteit, positief zelfbeeld, verwerking van 

beschadigingen e.d. een plaats heeft. Ook de pastorale zorg heeft een belangrijke plaats in het geheel, want wij werken vanuit een 

Christelijke levensovertuiging. Verder laten wij de jongeren activiteiten doen die afgestemd zijn op hun hulpvraag en passen bij de 

persoon. Men leert hier te onthaasten en ervaart de rust en ruimte van het Franse platteland. Jongeren krijgen weer energie door elke 

dag (met de honden) te wandelen, te fietsen of mountainbiken, muziek te maken of te luisteren, te tekenen of schilderen of door 

klusjes te doen in en om huis zoals paarden borstelen, geiten, kippen en poezen te voeren, mee te helpen bij de renovatie, of door 

heerlijk buiten bezig te zijn in de moestuin. Er wordt een duidelijke structuur in het dagritme aangeboden met eenmaal per week een 

uitje.  

Cliëntenstatistiek L'Abri-france 

           
  

2011 
  

2012 
  

2013 
  

   
aantal gemiddeld   aantal gemiddeld   aantal gemiddeld 

  leeftijd 
aantal 
pers overnachtingen 

aantal 
pers overnachtingen 

aantal 
pers overnachtingen 

meisje 16-25 4 150 38 4 296 74 6 166 28 
jongen 16-25 3 97 32 0 0 0 2 44 0 
vrouw > 25 0 0 0 4 91 23 3 40 13 
man > 25 1 73 73 4 96 24 5 171 34 

  
8 320 40 12 483 40 16 421 26 

           
indicatie   

aantal 
pers categorie kwartaal 

aantal 
pers categorie kwartaal 

aantal 
pers categorie kwartaal 

autisme 
 

2 2 en 4 4e 1 4 3e 3 2 en 4 2e, 3e, 4e 
identiteitsproblemen 4 3*1, 2 3e 2 1 en 2 2e en 3e 1 1 3e en 4e 
time-out 

 
2 1 en 2 2e en 3e 3 1 en 3 3e en 4e 6 2 en 3 3e en 4e 

burn-out 
 

- 
  

3 1,3,4 2e t/m 4e 3 1 en 3 1e 
relatieproblemen - 

  
2 3 en 4 2e t/m 4e 3 3 en 4 2e 

rouwverwerking - 
  

1 3 4e - - - 

  
8 

  
12 

  
16 

  Toelichting: 
In 2013 mochten we aan 16 jongeren hulp bieden. Het aantal is met 50% toegenomen t.o.v. 2012. Het totaal en daardoor 
ook het gemiddeld aantal overnachtingen is met 115 nachten gedaald naar gemiddeld 23. Dat wordt met name veroorzaakt 
door het feit dat er in 2012 een langdurig verblijf van 8 maanden is gerealiseerd wegens burn-out tegen 3 maanden 
in 2013. De aard van de indicaties zijn gelijk gebleven.  

Financieel 

De gerealiseerde baten zijn lager uitgekomen dan begroot, mede doordat de doelstelling van bijdragen van vermogensfondsen voor de 

renovatie werkzaamheden niet gerealiseerd werd. Ten opzichte van 2012 zijn de baten evenwel ruim € 6000,- hoger. Bijna € 24.000,- 

werd ontvangen uit particuliere bijdragen, PGB gelden en bijdragen diaconieën. Een stijging van € 4753,- ten opzichte van 2012. 

Er werd slechts € 1.143,- aan algemene kosten besteed( 3,6% van de uitgaven) doordat veel met vrijwilligers gewerkt werd en het 

bestuur geen vergoedingen ontvangt. Het vermogenstekort werd in 2013 weggewerkt doordat er een positief saldo van de baten en 

lasten gerealiseerd werd van € 5.843,-  De kosten voor intake, begeleiding en verblijf ten bedrage van € 37.430,- overschrijden de 

ontvangsten  vanuit particuliere bijdragen, PGB gelden en bijdragen diaconieën met ruim € 13.000,- Dit tekort wordt gefinancierd door 

giften van bedrijven en particulieren, waarmee het belang van deze inkomstenbron voor het werk van de stichting wordt onderstreept.  



 

Hoewel de kostprijs van een 24 uurs begeleiding globaal op € 100,- per dag ligt blijkt dat in de praktijk dit voor particulieren niet op te 

brengen is, met name indien het verblijf wat langer gaat duren. Veelal wordt er een korting verstrekt van 50% en wordt de diaconie, 

van de gemeente waartoe de cliënt behoord, aangeschreven met het verzoek om een aanvullende vrijwillige bijdrage. 

Marketing en PR 

De functie van een marketing/PR adviseur blijkt nog steeds moeilijk te vervullen. Om binding met de achterban te onderhouden en 

naamsbekendheid te vergroten is in 2013 wederom een nieuwsbrief rondgemaild en zijn veel flyers verspreid. Ook een artikel in de 

Terdege heeft de nodige reacties opgeleverd. Bij de jongerenavonden van Jijdaar ligger onze flyers. Ook de website en de 

facebookpagina worden regelmatig bezocht. De laatste onder meer door een vaste achterban om de ontwikkelingen van de renovatie 

in beeld te kunnen volgen. In maart 2013 zijn een tweetal informatie-avonden gehouden welke voornamelijk door de reeds met ons 

bekende achterban werd bezocht. 

Organisatie 

Op organisatorisch terrein zijn in 2013 geen wijzigingen doorgevoerd. 

Het bestuur bestaat per 31 december 2013 uit: 
Voorzitter: C.M. Hommersom, Echteld 
Secretaris: B.N. de Jongh, Veenendaal 
Penningmeester: H. Hoogendoorn, Krimpen a/d Ijssel 
 

Uitbreidingsplannen 

De uitbreidingsplannen van L’Abri-france vorderen langzaam maar gestaag. De realisatie daarvan is wenselijk omdat wij willen 
doorgroeien naar een meer professionele opzet van de huisvesting en begeleiding. De piek van de opvang is namelijk in de 
zomermaanden en gaat de standaardcapaciteit van L’Abri-france te boven. In de afgelopen jaren zijn daardoor jongeren gehuisvest in 
caravans, tuinhuisjes en tenten. Dit is geen blijvende oplossing. Iedere cliënt heeft behoefte aan een “eigen plekje” om zich terug te 
kunnen trekken. Een eigen ruimte met meer privacy.  1

e
 prioriteit heeft daarom de realisatie voor juli 2014 van vier 

éénpersoonskamers en 1 tweepersoonskamer  in plaats van riante 3 persoons B&B kamers. 2
e
 prioriteit is een eigen 

gemeenschapsruimte, geheel gescheiden van de cliënten van de Chambres d’Hôtes. Hier kunnen de L‘Abri cliënten straks op hun 
gemak ontbijten en activiteiten doen. Er komt een lees- en zithoek; een mogelijkheid om te knutselen, schilderen, tafeltennissen, e.d. 
L’Abri-france cliënten krijgen daardoor minder prikkels van buitenaf. Met prioriteit 3 staat voor 2015 genoteerd het “begeleid wonen 
project” voor jeugdigen en een verblijfsruimte voor een ondersteunend team. Met de realisatie van deze plannen wordt tevens de 
behoefte vervuld om meer scheiding aan te brengen tussen privéverblijven van de fam. Koster en dat wat van L’Abri-france cliënten is.  
Om deze plannen financieel verantwoord te kunnen realiseren wordt veel zelf gedaan door de familie Koster en wordt er gewerkt met 

gebruikte materialen, vrijwilligers en sponsorbijdragen in natura. Fondswerving blijkt zeer moeilijk. Niettemin zullen de inspanningen op 

dit terrein in 2014 worden voortgezet, onder meer door het aanstellen van een fondswerver. 

 

Onderzoek professionalisering werkmethode 

l’Abri- france is een kleinschalige hulpverleningsorganisatie waarvan de wortels (het bestuur, medewerkers, cliënten) geheel in 
Nederland liggen, maar waarvan de uitvoeringslocatie in Frankrijk is. L’Abri-france wil vanuit de basis van een gezin, jongeren en 
(jong)volwassenen met psychische en/of psychosociale problemen helpen bij het re-integreren in de maatschappij. Door de 
kleinschaligheid van de organisatie en grote werkdruk die dat met zich meebrengt is het voor L’Abri-france lastig om te werken aan 
professionalisering van de hulpverlening. 2 studentes van de CHE uit Ede zullen in 2014 in de literatuur de professionaliteit in de 
hulpverlening op macroniveau onderzoeken en dit naast de visie en werkwijze van L’Abri-france leggen, vooral op microniveau, waarbij 
gekeken wordt of deze informatie aansluit bij de christelijke levensbeschouwing van L’Abri-france. Tevens worden er interviews 
gehouden met bestuur, cliënten, begeleiders, vrijwilligers en andere betrokkenen. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een 



 

methodische werkwijze die aansluit bij de basisprincipes van L’Abri-france en zal bestaan uit een methodiekbeschrijving en 
implementatieplan. 
 
 

 
C.M. Hommersom 

Voorzitter 


