Gedragscode Stichting ANTAR
De missie en visie van Stichting ANTAR
Een waardig bestaan is levensnoodzakelijk, immers een leven zonder waardigheid is geen
leven, maar overleven!
Wij streven naar een waardig bestaan voor iedereen door de authentieke, gezonde groei van
kinderen te ondersteunen en het bewustzijn van het belang hiervan bij ouders te vergroten.
De authentieke, gezonde groei van kinderen is essentieel voor de kwaliteit van hun (verdere)
leven, alsmede een voorwaarde voor een gezonde samenleving.

De doelstelling van Stichting ANTAR
Stichting ANTAR streeft ernaar de gezonde, authentieke groei van kinderen te stimuleren c.q.
de blokkades in de gezonde, authentieke groei te laten oplossen middels het beleven van een
werkelijk ‘thuis’.
Onder een werkelijk ‘thuis’ verstaan wij een oord waar je gezien wordt en alles mag zien, waar
je alles mag voelen, denken en uiten, waar je er onvoorwaardelijk mag zijn.
In ANTAR willen we een ‘thuis’ zijn voor kinderen, zodat ze ervaren wat het is en hoe ze een
‘thuis’ voor zichzelf en anderen kunnen zijn.

De ‘gedragscode’ in ANTAR
ANTAR gaat dus over werkelijk ontmoeten - jezelf ontmoeten, de ander ontmoeten. Dit vereist
open kijken, invoelend kijken en werkelijk luisteren.
Dit is nauw verwant aan het woord respect. Respect komt van het Latijnse woord respicere:
omkijken, rekening houden met.
De gerichtheid op respect is in feite de ‘gedragscode’ in ANTAR.
Tegenwoordig wordt er enorm veel nadruk gelegd op het respecteren van elkaars lichamelijke
integriteit.
Wij menen dat het respecteren van elkaars geestelijke integriteit minstens net zo belangrijk is.
Ten eerste omdat je je er veel eerder bewust van bent dat je lichamelijk een grens overschrijdt,
dan dat je iemand geestelijk zijn ruimte niet laat en dus geestelijk gewelddadig bent.
Ten tweede omdat wanneer iemand lichamelijk geweld ervaart (het overschrijden van zijn
fysieke ruimte als ‘eigen oord’), de pijn daarvan geestelijk veel erger is dan de lichamelijke pijn.
Je voelt je onveilig, je voelt je niet gezien en gewaardeerd, je hart doet pijn.
Het respecteren van de geestelijke integriteit van kinderen geven we in ANTAR vorm in alle
interacties met het kind.
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Het respecteren van de lichamelijke integriteit van kinderen geven we in ANTAR vorm doordat
o.a.:
▪ De begeleider tijdens kindermiddagen, excursies en kampen respectvol omgaat met
kinderen in situaties waarin zij zich ontkleden, zoals in toiletten, badkamers, slaapkamers en
kleedkamers.
▪ De begeleider alles binnen haar/zijn vermogen doet om te waarborgen dat kinderen zich in
deze situaties ook onderling veilig kunnen voelen.
Dit wil zeggen dat zij niet blootgesteld worden aan gedragingen en/of uitingen van andere
kinderen
- waar zij in hun ontwikkeling nog niet aan toe zijn,
- die ingaan tegen hun religieuze en culturele waarden en normen
- die zij om wat voor reden dan ook als onprettig of onwenselijk ervaren
▪ Jongens en meisjes gescheiden van elkaar slapen. Uitzondering op deze regel is dat
broertjes soms bij hun zussen slapen.
Om bovengenoemde te kunnen waarborgen, slapen Ingrid en Minka altijd in de slaapzaal met
de meisjes.
Moeders en vrouwelijke vrijwilligers slapen in een eigen ruimte of ook in de meisjeszaal/tent.
Inger slaapt, afhankelijk van de jongens in de groep, in de slaapruimte van de jongens of voor
de deur van de slaapzaal van de jongens.
Vaders of mannelijke vrijwilligers slapen nooit in dezelfde ruimte als de kinderen.
Een gerichtheid op werkelijk ontmoeten en het respecteren van de geestelijke- en lichamelijke
integriteit is wat kinderen, ouders en anderen in ANTAR kunnen verwachten.
Dit geldt zowel voor Inger, Ingrid en Minka als ook de vrijwilligers die contact hebben met
kinderen.

Voor vrijwilligers in ANTAR
Met dit document preciseren we ook wat wij als (bege)leiders van onszelf en van vrijwilligers
verwachten.
Respectvol met jezelf en de ander omgaan is in ANTAR de richtlijn. Altijd en overal respectvol
zijn is een streven; iedereen kent situaties waarin hij of zij niet respectvol was naar zichzelf en/
of een ander. In ANTAR zien we dat als situaties om naar te kijken en over te voelen, want zo
kunnen we als mens groeien.
In ANTAR telt of je wilt kijken naar je gedrag, of je je laat aanspreken op je gedrag, kortom of je
gericht bent op je eigen groei en de groei van de ander en het welbevinden van de groep als
geheel.
Er zijn gedragingen die we van vrijwilligers niet accepteren, te weten
- bewust tegen afspraken in handelen
- openlijke of verhulde agressie
- seksueel gedrag in de meest brede zin (kijken, aanraken, enz)
Met deze gedragingen diskwaliﬁceert een vrijwilliger zich en wordt hij/zij ontheven van zijn
functie.
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Hierbij verklaart de begeleid(st)er dat deze gedragscode met hem/haar besproken is,
dat hij/zij de inhoud begrepen heeft en dat hij/zij deze gedragscode naar eer en
geweten zal naleven.

Getekend de datum ..........................................................................................
Naam begeleid(st)er...........................................................................................

Handtekening begeleid(st)er.............................................................................

Namens het bestuur van Stichting Antar:

Naam.................................................................................................................
Functie...............................................................................................................

Handtekening…………………………………………………………………………….............
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