
Heb je je leven niet op de rails? Ervarend leven Frankrijk is een inten-

sief traject voor jongeren vanaf 16 jaar die het nodig hebben om even 

afstand te nemen van hun eigen omgeving. Je woont ongeveer een 

half jaar bij een (boeren)gezin in Frankrijk en helpt mee in het bedrijf.

Ervarend 
leven 
Frankrijk 

Zelf verantwoordelijkheid nemen 

Heb je veel problemen? Bijvoorbeeld 

vaak ruzie thuis, spijbel je, gebruik 

je drugs, drink je veel alcohol of 

ben je in aanraking geweest met 

justitie? Het is lastig om uit jezelf dit 

soort patronen los te laten. Mis-

schien weet je ook niet meer wat je 

moet. Het kan dan helpen om even 

helemaal afstand te nemen van je 

omgeving. 

Je woont in Frankrijk in een Frans 

gezin, waar je ongeveer een half 

jaar meehelpt op de boerderij. De 

afstand tot je vroegere leven helpt je 

om oude patronen los te laten en te 

leren weer verantwoordelijkheid te 

nemen voor je leven. 

Je leven weer opbouwen

Terwijl jij in Frankrijk bent, krijgen je 

ouders hulpverlening van Yorneo. 

Sommige jongeren gaan na het ver-

blijf in Frankrijk weer bij hun ouders 

wonen, andere leren zelfstandig te 

gaan wonen. In elk geval blijf je nog 

een tijd hulp krijgen van Yorneo. 

Terug in Nederland moet je je eigen 

leven weer inrichten. Met de erva-

ringen en het zelfvertrouwen dat je 

hebt opgebouwd in Frankrijk heb je 

daarvoor een goede basis. 



“Het was keihard op mijn bek gaan”
“Het ging helemaal fout met me: ik ging niet meer naar school, ik 

deed verkeerde dingen, had ruzie met iedereen en ik loog tegen 

mijn moeder. Pas toen ik in de justitiële inrichting zat, besefte ik 

dat het anders moest. In Frankrijk was het keihard op mijn bek 

gaan. Ik zat ergens in een uithoek op een boerderij met schapen. 

Ik begreep niks van de taal, voelde me eenzaam en ik moest 

hard werken. Toen werd het lammertijd. De boer en ik waren de 

hele tijd bij de schapen. Toen de boer mij toevertrouwde dat ik 

een nacht alleen bij de schapen mocht waken, was ik supertrots: 

er werden die nacht twee lammeren geboren en ik zal dat nooit 

vergeten. Ik ben nu weer terug en woon bij mijn moeder. Ik zit op 

school en ik heb een baantje. Wie had dat kunnen denken!”

Kay (18)

Hoe krijg je hulp?
Kun je wel wat hulp gebruiken? 

Voor hulpverlening van Yorneo 

heb je een professionele ver-

wijzing nodig. Neem contact 

op met Yorneo en vraag naar 

iemand van Ervarend leven 

Frankrijk. 
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