
WAAROM LID WORDEN?

Bij YouFra ben je op je plaats als je je dagelijkse 

leven wat meer cachet wil geven. Je komt 

er terecht in een  groep van gelijkgezinde 

leeftijdsgenoten, die zich  allen geïnspireerd 

voelen door Franciscus van Assisi. 

Onze samenkomsten doen je samen met andere 

gelovige jongeren nadenken over hoe je in onze 

moderne tijd toch heel Franciscaans in het leven 

kan staan. Je wordt meer jezelf, als Christen,

als mens! 

Franciscaans leven in deze tijd?

Het kan! 
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Dikkebusstraat 178

VORMINGSMOMENTEN

Op onze vormingsmomenten vertrekken we 

steeds vanuit een zeer concreet en actueel 

thema. Via verschillende werkvormen krijgen 

we heel wat aangereikt om op Franciscaanse 

wijze naar deze thema’s te kijken. We worden 

uitgedaagd om er ook echt iets mee te doen in 

ons dagelijks leven. Bovendien vinden we er een 

plaats om thuis te komen in een vriendengroep 

waar iedereen evenzeer geboeid is door de 

levenswijze van Franciscus van Assisi. 

WAT IS YOUFRA?

YouFra staat voor Young Franciscans, of 

wel: Franciscaanse jongeren. Wij zijn een 

jongerengemeenschap binnen de katholieke 

kerk, die volop wil leven zoals Franciscus van 

Assisi ons voordeed. Wij spiegelen ons aan deze 

populaire Italiaanse heilige, die qua levensvisie 

evengoed vandaag zou kunnen geleefd hebben.

Als gemeenschap maken wij deel uit van 

de internationale Franciscaanse familie. Wij 

zijn gelovige jongeren van 18 tot 30 jaar, die 

Franciscus’ levenswijze belangrijk achten op 

school, met onze vrienden, op ons werk… We 

voelen ons verbonden in ons gebed en in ons 

dagelijks doen en laten. We komen geregeld 

samen op een activiteit die ons concrete tools 

geeft om op een Franciscaanse manier in het 

leven te staan.

HIER KAN JE THUISKOMEN

RIVO TORTO

Dikkebusstraat 178

8958 Heuvelland

youfra.vl@gmail.com

Aarzel niet om ons te contacteren via bovenstaand e-mail 
adres. We antwoorden met veel plezier op al je vragen en 
hopen jou eens te mogen verwelkomen op één van onze 

vormingsmomenten. 


