LEVEN BIJ
DE BRON

Family7 in Actie voor
jongeren in de knel

DOOR RITA QUARTEL
In april zendt Family7 twee documentaires uit over
het gezin Van Ee, dat een paar jaar geleden Nederland liet voor wat het was en in Frankrijk een nieuw
leven begon. Nu is dát op zich niets bijzonders want
zulke verhalen komen bijna wekelijks voorbij op TV.
Toch werd de verhuizing van Jan, Jenneke en hun drie
kinderen niet ingegeven door avontuur maar volgden
zij de innerlijke stem van het geloof om hun leven echt
in handen van God te leggen en Hem de route te laten
bepalen. Een route waarop zorgboerderij La Source in
het Franse Pouzols verrassend genoeg de vooralsnog
laatste halte bleek te zijn.
Jan en Jenneke zijn beiden psycho-pastoraal begeleider en
hebben door hun jarenlange ervaring in Nederland inmiddels een behoorlijke staat van dienst opgebouwd. Hun hart
ligt bij jongeren en de zorgboerderij is dan ook gericht op de
opvang en begeleiding van mensen in de leeftijd van 16 –
30 jaar. Jongeren die om wat voor reden dan ook vastlopen
en een time-out nodig hebben, zijn voor korte of langere termijn van harte welkom bij het gezin Van Ee. Want niet alleen
Jan en Jenneke, ook de kinderen Bram, Roos en Marieke
spelen een belangrijke rol. Door de kleinschaligheid van de
zorgboerderij zijn er nooit meer dan vijf mensen tegelijk die
begeleid worden. De jongere gasten worden opgenomen in
het gezin, waardoor de leefgemeenschap duidelijk en overzichtelijk is. Op die manier krijgen ze ook het gevoel bij het
gezin te horen en te mogen zijn wie ze zijn. Het wordt dan
heel lastig je masker op te houden, omdat lief en leed met
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elkaar gedeeld wordt en kinderen bovendien heel snel door
een masker heen prikken. De oudere gasten wonen of op
de boerderij of zelfstandig elders op het terrein maar gebruiken bijvoorbeeld wel de maaltijden met het gezin Van Ee.
BijdeBron
De boerderij die Jan en Jenneke in 2003 in Frankrijk kochten, was in zeer primitieve staat en had welgeteld één kraan
met koud water. Twintig meter bij het huis vandaan was een
gat in de grond voor de sanitaire behoeften. Er wachtte hen
dus een grote renovatieklus. Tijdens de verbouwing kwamen ze erachter dat er onder en naast de boerderij drie
bronnen zaten. De naam van de boerderij was dan ook snel
gevonden: La Source (de bron). Het water van een van de
bronnen wordt nog altijd gebruikt voor de tuin. In 2004 werd
Stichting BijdeBron opgericht. De naam verwijst naar Jezus,
die De Bron van nieuw leven is. Jan en Jenneke geloven dat
Hij geeft wat nodig is en dat Hij iedereen van levend water wil voorzien. ‘Jongeren die er helemaal doorheen zitten,
komen bij de bron van hun bestaan. En om bij De Bron (de
essentie van het leven) te komen, moet je tegen de stroom
in zwemmen. Dat is zwaar maar als je doorzet, zie je dat er
iets moois gebeurt. God gaat dan aan het werk.’
Levensdoel
Jan en Jenneke geloven dat ieder mens uniek geschapen
is en dat God voor ieder mens een doel heeft. ‘Ieder mens
is geschapen naar Gods beeld. Als dit beeld herkend wordt
en binnen bereik komt, zien we vaak dat mensen gelukkig

zijn. Wij zijn zelf erg gelukkig met ons leven hier in het mooie
Frankrijk. Daarom en daardoor willen we ook anderen helpen hun doel te vinden. We weten dat we in een gebroken
wereld leven en dat het leven soms goed kan tegenzitten.
Als mensen door omstandigheden uit hun evenwicht zijn,
willen we hen graag helpen. Het is niet zo dat onze professionele houding de doorslag geeft, maar het tonen van
liefde, vertrouwen en respect doet wonderen in de levens
van anderen.’

Volwassenen zijn vrij om de inhoud van hun dagprogramma
te bepalen. Er is alle tijd afstand te nemen van de problemen, te spreken met de persoonlijke begeleider, ‘out of the
box’ na te denken over het leven, te ontspannen in de natuur of creatief bezig te zijn. Het individuele begeleidingstraject is o.a. gericht op competentievergroting, zelfstandigheidsontwikkeling, zingeving en pastorale vragen, identiteit
gerelateerde vragen, supervisie en leren reﬂecteren. Ook
hier wordt een terugkeerplan opgesteld.

Maatwerk
BijDeBron kent twee zogeheten arrangementen. Het timeout arrangement voor jongeren en het herstel arrangement
voor volwassenen. Beide arrangementen worden ‘op maat’
op de gast afgestemd en bevatten begeleiding, huisvesting
en dagbesteding. Jongeren worden ingezet bij het werk in
en rond de boerderij en ontvangen een intensieve begeleiding. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden om te sporten,
creatief bezig te zijn of op andere manieren te ontspannen.
Ook wordt een terugkeerplan opgesteld. De gemiddelde
dag bij BijDeBron ziet er als volgt uit: 08.00 uur opstaan,
08.30 uur ontbijt, waarbij de dag aan God wordt opgedragen. Om 09.00 uur volgt de dagbesteding, die altijd een
duidelijke relatie heeft met de persoonlijke leerdoelen. Deze
leerdoelen worden elke week geëvalueerd. Na de lunch om
12.00 uur heeft iedereen een uurtje vrij. Van 14.00 tot 17.00
volgen dan weer de dagactiviteiten, waarna er om 18.30
uur samen gegeten wordt. De avond kan iedereen zelf invullen, al zijn er ook gezamenlijke activiteiten (ﬁlmavond,
zwemmen, bijbelstudie etc.). Zondag is er een gezamenlijke
dienst.

Frankrijk
Toen Jans zwager hem een aantal jaren geleden op de te
koop staande boerderij in Frankrijk wees, was Jan verbaasd.
‘Ik was helemaal niet zo’n francoﬁel.’ Eerder had een indringende preek over je leven in Gods hand leggen indruk op
hem gemaakt en was de vraag van de voorganger blijven
hangen: Meen je het ook als je zegt: ‘hier is mijn leven, doet
U er maar mee wat goed is.’ Het liet Jan niet meer los en hij
begon ervoor te bidden, met de uiteindelijke verhuizing als
resultaat. Inmiddels hebben bijna honderd gasten de weg
gevonden naar BijDeBron. Jan en Jenneke ervaren steeds
vaker de voordelen van een locatie ‘op afstand’. De gasten
moeten loskomen van zichzelf en hun omgeving, kunnen
letterlijk afstand nemen en ontmoeten rust, ruimte en aandacht. Even gewoon bijtanken in een prachtige omgeving.
Samenwerking
BijDeBron werkt nauw samen met kerken, gemeenten en
jongerenorganisaties in Nederland. ‘Ten eerste omdat we
van elkaar kunnen leren en zo het begeleidingsconcept
kunnen optimalieren. Ook vinden we dat alleen in Frankrijk
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werken aan begeleidingsaspecten onvoldoende rendement
oplevert. Als de cliënt weer naar huis gaat, is het noodzakelijk dat er nazorg is. En we vinden het een bemoediging
om deel te mogen uitmaken van een groter netwerk. We
hebben momenteel vaste samenwerkingsverbanden met
drie Nederlandse stichtingen, waar we erg blij mee zijn. We
evalueren elk jaar hoe we deze samenwerking verder kunnen optimaliseren.’

maar moeilijk, dan doet men eerder wat dan wanneer je
je problemen voor jezelf houdt, zoals bijvoorbeeld jongeren die met incest te maken hebben gehad. Ze veroorzaken
geen problemen op straat maar hebben het zó nodig dat ze
in de rust komen, even weg uit de oude situatie.’

Jan komt regelmatig naar Nederland en heeft dan ook gesprekken met jongeren die graag voor een periode naar
Frankrijk komen. Hij bespreekt de hulpvraag, kijkt of het
klikt en of iemand in de groep past. Als het resultaat positief
is, wordt er een aantal doelen opgesteld en kan het traject
beginnen.
De duur van het verblijf in Frankrijk varieert. Sommige jongeren kunnen na een maand weer naar Nederland, anderen
hebben een langere periode nodig. In alle gevallen wordt
er met een terugkeerplan gewerkt. Belangrijk onderdeel
daarvan is het zogeheten ‘ankerverslag’. Daarin moeten de
jongeren benoemen wat ze geleerd hebben. Mocht er bij terugkeer in Nederland nog verdere ondersteuning nodig zijn,
wordt samen gezocht naar de juiste hulpverlener.
Kosten
Iedereen zal begrijpen dat een verblijf bij BijDeBron kosten
met zich meebrengt en juist op dat vlak begint de schoen
te wringen. Jongeren die al een ‘zorggeschiedenis’ hebben,
kunnen vaak nog een beroep doen op een persoonsgebonden budget (PGB), alhoewel er door de diverse bezuinigingen ook ﬂink gesnoeid is in de bedragen. Voor jongeren die
voor het eerst zorg nodig hebben, is het erg lastig het verblijf
in Frankrijk vergoed te krijgen. Jan en Jenneke ervaren dat
regelmatig. ‘Het is de laatste jaren veel moeilijker geworden
jongeren die licht geïndiceerd zijn toch in Frankrijk te krijgen,
of jongeren die plotseling ﬂink in de problemen komen. Als
je een lange voorgeschiedenis hebt in de zorg, heb je meer
kans op een PGB dan wanneer je gewoon in je puberteit
‘ontspoort’. En als er dan zulke grote problemen ontstaan
dat je direct weg moet, is er geen geld voor. We hebben het
meegemaakt dat verontruste ouders ons belden omdat hun
dochter in een circuit van loverboys terechtgekomen was.
Zo iemand is hier ﬁnancieel gezien heel moeilijk op te vangen (het wordt niet betaald) omdat er geen zorggeschiedenis is maar ze zou hier prima passen. Dan kun je iets goeds
doen voor mensen maar op die manier wordt het lastig.’
Financiële armslag
Stichting BijDeBron doet aan fondswerving om op die manier wat meer ﬁnanciële armslag te hebben. Jongeren die
helemaal geen ﬁnanciële middelen hebben, kunnen dan een
beroep doen op de Stichting om het verblijf in Frankrijk betaald te krijgen. Jan en Jenneke: ‘We hebben ook weleens
jongeren gratis geholpen, maar dat kunnen we niet teveel
doen, want we zijn heel kleinschalig en dan komen we zelf
in de problemen. We zeggen weleens gekscherend: gooi
maar een steen door de ruit en maak het de maatschappij

Preventief
Jan en Jenneke zouden ook graag wat preventiever werken, maar ook daarvoor ontbreken de middelen. ‘Preventief werken, jongeren er even tussenuit laten gaan voordat
ze écht ontsporen. Je ziet dat het werkt. Ze komen terug,
pakken school weer op en erkennen dat ze gevaarlijk bezig
geweest zijn en het anders moeten doen. Nu worden we
eigenlijk pas ingezet als er al een ﬁkse brand is en dan zie
je dat de levens van jonge mensen al aardig kapot gemaakt
zijn door al die ervaringen. Soms zou ik wel willen dat je iets
eerder aan de slag kunt.’
Toch zijn jongeren ook veerkrachtig en kunnen ze de draad
meestal weer oppakken. Jan: ‘Zo’n time-out is dan ook wel
heel erg gaaf. Ik kom regelmatig in Nederland en als ik dan
hoor hoe goed het gaat met een jongere, dan zeg ik: “Dank
u wel, Heer, het is mooi om zo te werken.”’
Giften
Jan en Jenneke werken vanuit hun liefde voor God
en de naaste. Ze vinden het een voorrecht om Gods
liefde te mogen laten zien aan anderen en jongeren te helpen op de route naar heelheid. Family7 in
Actie wil hen daar graag in ondersteunen. Het zou
fantastisch zijn als La Source een blijvende bron
van zorg op maat kan zijn. Help jij mee? Je kunt je
gift storten op rekening 3940.22.521 t.n.v. Stichting
Evangelical Television Europe te Apeldoorn o.v.v.
BijDeBron.

BijDeBron
Zaterdag 1 april - 19.30
Zaterdag 8 april - 19.30
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