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Inleiding
In december 2018 bestaat Stichting ANTAR 25 jaar.
We zijn er trots op hoe onze organisatie zich ontwikkeld heeft. We hebben een groot, licht pand voor
kindermiddagen en slaapweekenden, dat zowel qua inrichting als qua materialen voor de kinderen vrijwel alles heeft
dat we ons kunnen wensen.
Zestien jaar lang hebben we een prachtig eigen weekend- en kamphuis gehad met een enorm grote tuin, op
loopafstand van het bos. En naast de kampen in Nederland houden we al 10 jaar kampen in het buitenland.
We zijn er trots op, omdat de groei van onze organisatie plaatsgevonden heeft dankzij en ondanks het feit dat we
altijd trouw gebleven zijn aan het inzicht dat onze persoonlijke groei en integriteit op nummer één komt, en niet het
‘succes’ van de organisatie. Deze ruimte hebben we onszelf gegeven door zelf voor onze inkomsten te zorgen en
schuldenvrij te zijn; vrij van afhankelijkheidsrelaties.
Vijfentwintig jaar - zonder twijfel: we zijn betrouwbaar. We staan.
Nu kunnen we oprecht overheidssteun vragen - in een gelijkwaardige relatie.
Paradoxaal: juist door de terugtredende overheid zijn we aangewezen op overheidssteun. Immers, doordat de
overheidssteun aan sociaal- maatschappelijke instellingen is afgenomen, doen zoveel goede doelen een beroep op
steun van medeburgers waardoor het steeds moeilijker wordt om de benodigde inkomsten te verwerven.
Collectes waren onze voornaamste inkomstenbron. Deze kunnen door de ondersteuning van supermarkten en de
tijdens CBF-collectevrije periodes verkregen collectevergunningen het hele jaar gehouden worden. Daarbij komt dat
collecte-inkomsten niet geoormerkt zijn zoals bijv. fondsen alleen geld geven voor een nieuw project. Zo konden we
van de collecte-inkomsten o.a. onze vaste lasten betalen.
De laatste jaren hebben we steeds meer tijd moeten besteden aan het verkrijgen van toestemmingen van bedrijven
om er te mogen collecteren en aan het collecteren zelf, waarbij de inkomsten steeds minder worden.
Het is een buitenproportionele tijdsbesteding geworden - tijd die we zo graag aan de kinderactiviteiten zouden
besteden. We collecteren de laatste jaren zoveel dat het lichamelijk en geestelijk voor ons niet veel langer meer op
te brengen is.
Dit betekent dus dat er andere inkomstenbronnen nodig zijn. Hierbij denken we aan overheidssubsidie voor de
continuïteit van de bestaande activiteiten, aangevuld met donaties van particulieren en aangevuld met donaties
vanuit fondsen en crowdfunding voor specifieke projecten. Waar mogelijk blijven we collecten om kosten waar
nauwelijks steun voor te krijgen is, zoals scholingskosten of autoreparaties, te kunnen betalen.
Het wordt ‘spannend’ of deze omslag zal lukken. Tegelijkertijd hebben we vertrouwen in de toekomst. Uitdagingen
hebben ons tot nu toe altijd sterker gemaakt!
Wij danken allen die hebben bijgedragen aan de leef-, speel- en leerplek waar kinderen graag komen en waar ze
wezenlijke ervaringen op kunnen doen die bouwstenen zijn voor hun verdere leven.
Inger Visser, Ingrid de Jager en Minka van Santen
Bestuur Stichting ANTAR
Amsterdam, mei 2018
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Missie, visie, doelstelling, hoe

Missie (wat ons bezielt)
Stichting ANTAR streeft naar een waardig bestaan voor iedereen door de gezonde, authentieke groei van kinderen te
stimuleren en ondersteunen.
Een waardig bestaan is levensnoodzakelijk, immers een leven zonder waardigheid is geen leven, maar overleven.
Visie (de spil van onze inzichten)
Gezonde, authentieke groei van kinderen is essentieel voor de kwaliteit van hun leven, alsmede een voorwaarde
voor een gezonde samenleving.
Authentieke mensen leven in overeenstemming met hun hart en innerlijk (ge)weten; ze zijn integer.
Als we klein zijn weten we instinctief wat goed en gezond is, wat we nodig hebben. Echter, vroeg of laat, in min of
meerdere mate, slibt de toegang tot ons hart en innerlijk weten dicht uit zelfbescherming tegen pijnlijke ervaringen.
We ‘leren ermee omgaan’. Léven wordt óverleven. Sommigen noemen dit volwassen worden.
Wij menen dat werkelijk volwassen zijn inhoudt dat je integer bent en blijft in de situaties die het leven je geeft.
Kinderen leren niet van perfecte volwassenen die ‘weten hoe het moet’, maar van de strijd van volwassenen om
trouw te blijven aan hun hart en inzichten, ook in lastige situaties.
Doelstelling (ons streven)
Stichting ANTAR streeft ernaar de gezonde, authentieke groei van kinderen te ondersteunen 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.
Een ‘werkelijk thuis’ kan je zowel bij anderen ervaren als voor jezelf en anderen zijn.
Een ‘werkelijk ‘thuis’ is van levensbelang, omdat je alleen dáár waar je je veilig weet, je je vrij voelt om je uiteen te
zetten met conflicten tussen angst, lust of hebzucht enerzijds en je hart en innerlijk (ge)weten anderzijds.
Door innerlijke conflicten te ondergaan, te doorvoelen en ze daardoor ‘van binnenuit’ te gaan begrijpen, verliest de
angst, lust of hebzucht haar greep. Je bent niet meer ‘needy’.
Authentieke mensen zorgen voor zichzelf en hun omgeving, zonder eigenbelang.
Zij zorgen écht, d.w.z. dat voor een goede handeling niet elders of later een prijs betaald moet worden - door
henzelf, een ander(en) of de natuur. Daarom is authentieke, gezonde groei van kinderen essentieel.
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Hoe:
A: Een ‘thuis’ zijn voor kinderen door:
- het aangaan van werkelijke relaties met kinderen. Relaties die gekenmerkt worden door warmte,
betrokkenheid, inlevingsvermogen, acceptatie en respect.
Voelend kijken, voelend luisteren naar de kinderen maar ook naar wat ze in ons oproepen, oftewel óók
voelend kijken en luisteren naar onszelf en zo een ‘lééfvoorbeeld‘zijn.
- ervoor te zorgen dat kinderen stabiliteit en continuïteit in deze relaties kunnen ervaren.
B: Een gezonde leefstijl voorleven.
Denk hierbij aan gezonde voeding, voldoende beweging, voldoende nachtrust, zorgen voor goed geventileerde
ruimten, gebruik van daglichtlampen, afval scheiden, contact met de ‘natuur’ (dieren, de natuurelementen,
verschillende landschappen ervaren, enz), zitten als je eet, conflicten uitwerken (innerlijke hygiëne), enz.
C: Door te ondersteunen dat opgedane kennis en ervaring als zinvol en betekenisvol ervaren wordt.
- Het bieden van mogelijkheden tot het opdoen van kennis en ervaringen die kinderen niet of niet altijd kunnen
opdoen binnen hun thuissituatie en op school.
- Het bieden van mogelijkheden om de leervakken die binnen het onderwijs onderwezen worden beter te
begrijpen en te integreren in hun eigen leven.
Middels:
- Het wekelijks organiseren van minimaal twee gratis open kindermiddagen gedurende schoolweken.
- Het organiseren van kinderkampen tijdens schoolvakanties
- Het organiseren van andere kinderactiviteiten, zoals weekenden en zonnewendefeesten
- Het komen tot een vertrouwensrelatie met ouders en andere opvoeders van het kind.
- Samenwerking met personen en instanties betrokken bij het kind.
- Eventueel activiteiten ontplooien om de omstandigheden waarin kinderen opgroeien te verbeteren (sociale
actie).
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Werkgebied
De Indische Buurt
Toen Stichting ANTAR in 1994 begon was de Indische Buurt in alle opzichten een achterstandswijk. Sinds 2002 is er
enorm geïnvesteerd in de woningen en de publieke ruimte. Het Javaplein kreeg een horecabestemming. Ons
voormalig pand werd restaurant de Wilde Zwijnen en wij verhuisden eind 2008 naar ons prachtige, grote pand aan
de Makassarstraat.
In de Indische Buurt is nu een enorme tweedeling ontstaan. Aan de ene kant zijn er veel hoogopgeleide
autochtonen en expats die de waanzinnig dure koopwoningen kunnen betalen en sociaal cultureel participeren. Aan
de andere kant zijn er de (grotendeels allochtone) bewoners die laag opgeleid zijn, vaak werken in de schoonmaaken taxibranche en te maken hebben met financiële problemen. Een groot deel van deze mensen is de Nederlandse
taal niet goed machtig.
Opvallend is dat de scholen in de Indische Buurt vrijwel uitsluitend ‘zwarte’ scholen zijn (i.t.t. bijv. scholen in
Watergraafsmeer en de Oostelijke Handelskade). We zien de autochtone kinderen en enkele allochtone kinderen
met ouders die bewust voor een andere school gekozen hebben, ’s ochtends de wijk uitfietsen en de allochtone
kinderen van de minder opgeleide, minder geïntegreerde ouders naar de scholen in de wijk lopen. Zoals allochtone
en autochtone kinderen zich in de buurt nauwelijks mengen, zo zien we dat ook bij de kindermiddagen in ANTAR.
De kinderen leven in andere werelden zonder voldoende gemeenschappelijk referentiekader (in hun beleving),
waardoor allochtone en autochtone kinderen weinig aansluiting bij elkaar vinden.
In ANTAR kunnen wij deze tweedeling niet doorbreken. Wat wij wel kunnen doen is de kloof dichter maken door
activiteiten te organiseren waaraan allochtone en autochtone kinderen deelnemen waarbij ze samen dingen
beleven.
Wij, de vaste begeleidsters van ANTAR, wonen zelf in de Indische Buurt. Daarnaast zijn we vrijwel iedere dag, de
hele dag aan het werk in het pand op de Makassarstraat, waar zowel ANTAR als de logopediepraktijk van één van
ons gevestigd is. Dit betekent dat:
- kinderen en ouders makkelijk even spontaan aan langskomen, er is immers bijna altijd iemand ‘thuis’.
- de sfeer en energie in het pand meer doorleefd dan een pand dat mensen strikt als werkplek benutten. Zo wordt
er bijvoorbeeld veel zorg besteed aan planten op de balkons en de geveltuin.
- kinderen en ouders ons op straat en bij de buurtwinkels tegenkomen. Ze zien ons afval scheiden en de stoep
voor ons pand vegen; we zijn mede-buurtbewoners, we zijn ‘eigen’, we zijn ‘dichtbij’ en aanspreekbaar.

Enkele kenmerken van de ‘doelgroep’
Taalvaardigheid
Een groot deel van de ouders van de kinderen die op de kindermiddagen komen is analfabeet of laaggeletterd.
Zij hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat het hen in hun maatschappelijk functioneren belemmert.
Wij hebben voornamelijk contact met de moeders en bemerken dat zij hun alledaagse leven als zwaar en stressvol
ervaren. Dingen zijn hen snel teveel, zij ervaren alles wat meer is dan de normale huishoudelijke taken en de zorg
voor de kinderen als een (te grote) extra belasting.
Deze kinderen leren van huis uit niet alleen de Nederlandse taal, maar ook hun moedertaal niet goed. Er is sprake
van een taalarm milieu. Er wordt veel TV gekeken
en gegamed, maar er wordt door de ouders niet of
nauwelijks met de kinderen gesproken over wat zij
ervaren, begrepen of gevoeld hebben bij wat ze
gezien of gedaan hebben.
De ouders bieden hun kinderen weinig
mogelijkheden om zichzelf te leren kennen in relatie
tot de wereld om zich heen. Zij komen thuis
nauwelijks in contact met kunst en cultuur,
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geschiedenis en politiek, natuur, enz. Uitjes met de kinderen zijn vaak naar speeltuinen, pretparken, Ikea of
winkelcentra in plaats naar het bos, het strand of een museum.
Taalbegrip en taalbeheersing gaan samen met de denk-ontwikkeling. Zo hebben kinderen als het ware een dubbele
achterstand op school.
In ANTAR zijn wij geschokt te zien met welk taalniveau kinderen de basisschool verlaten. Ook zien we kinderen
HAVO onderwijs volgen die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen. Zij worden niet beoordeeld op de vele
taalfouten die zij maken.
Onze bevindingen komen geheel overeen met de bevindingen in het rapport ‘Staat van het Onderwijs 2016/2017’
dat signaleert dat ‘het onderwijs op de basisschool en het voortgezet onderwijs steeds verder achteruitgaat. De
onderwijsinspectie ziet de laatste twee jaar steeds meer leerlingen van de basisschool komen die niet goed kunnen
lezen. Ook rekenen blijft achter. De inspectie vermeldt daarnaast dat ongelijke kansen toenemen, omdat de
kwaliteitsverschillen tussen scholen in rijke en in arme wijken toenemen’.
Gezondheid en gezonde voeding
Er bestaan in Nederland aanzienlijke verschillen in gezondheid tussen mensen met een hoge en mensen met een
lage sociaal- economische status. Hoogopgeleiden leven gemiddeld ruim zes jaar langer dan laagopgeleiden en de
periode waarin zij hun gezondheid als goed ervaren is zelfs bijna 19 jaar langer dan bij laagopgeleiden.
Een grote groep kinderen in ANTAR heeft ouders die kampen met gezondheidsklachten. Dit maakt het verrichten
van de dagelijkse werkzaamheden, waaronder de zorgtaken voor de kinderen zwaarder. Zoals gezegd ervaren veel
moeders dingen al snel als ‘teveel’.
De Indische Buurt is één van de “dikste buurten” van Amsterdam. Het percentage
kinderen (0-4 jaar) dat te maken heeft met overgewicht en obesitas is ruim 1 ½ keer zo
hoog als het gemiddelde van Amsterdam. Kijkend naar kinderen op 10-jarige leeftijd blijkt
dat één op de drie kinderen inmiddels al overgewicht of obesitas heeft.
In ANTAR zien we daarnaast ook nog een aantal meisjes én vooral ook jongens die
weigeren om voldoende te eten. Soms zien we ouders deze kinderen dan het
(ongezonde) eten geven dat ze dan nog wel willen, hetgeen hun gezondheid niet ten
goede komt.
Veel kinderen krijgen thuis veel koek en snoep, pasta’s en goedkoop vlees. Zo krijgen ze
te veel hormonen, peniciline, suikers, vetten en koolhydraten binnen.
Wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat dit een bevorderende invloed heeft op met name hyperactiviteit en
het concentratievermogen. In ANTAR komen relatief veel kinderen met ADHD (en ASS (autistisch spectrum
stoornissen).
Voldoende nachtrust
We zien dat veel kinderen te laat naar bed gaan, waardoor zij
in de dag, op school en bij ANTAR moe zijn. Veel kinderen
kijken vlak voordat ze gaan slapen nog televisie, zijn bezig
met sociale media op hun telefoon of gamen. Dit verlaagt de
kwaliteit van de slaap en hun concentratievermogen op
school.

Wat de kinderen in ANTAR vrijwel allemaal gemeen hebben is dat ze ‘ontwikkelingsachterstanden’ hebben, door hun
gezinsomstandigheden (m.n. sociaal-economisch- cultureel en taalvaardigheid en/of door hun aard en aanleg (m.n.
autisme, ADHD, licht verstandelijk beperkt).

Ons werk
In ANTAR maken wij kinderen deelgenoot van onze eigen gezonde leefwijze. Eén aspect daarvan betreft voeding.
Wij eten geen suiker en eten vegetarisch. Ook eten we in principe biologisch, en dit hebben we ook in ANTAR een
tijd gedaan, maar zowel voor onszelf en zeker voor ANTAR is het financieel niet haalbaar alleen biologische
producten te kopen.
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Wij kijken enkel ter informatie en educatie (voor onze persoonlijke ontwikkeling) naar TV programma’s en films.
Dit doen we altijd gezamenlijk en spreken er met elkaar over. Zo doen we dat ook in ANTAR.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat al onze menselijke aspecten benut en gestimuleerd worden zoals bewegen,
creativiteit, uitdagingen aangaan en ontspanning. En dat ons leven vol en dynamisch is met momenten van
soberheid en momenten van overvloed, met momenten van stilte en momenten van uitbundigheid, met regelmaat
en ruimte voor het onverwachte. We vinden het belangrijk dat we in ons leven zowel gemeenschap (‘communiteit’,
verbondenheid) beleven alsook de ruimte krijgen en nemen om met onszelf te zijn en dingen alleen te doen.
Daarnaast hebben we ervaren hoe goed het ons doet om regelmatig in de natuur te zijn, in tenten of een huis
zonder alle moderne vanzelfsprekendheden zoals stromend water en elektra.
We vinden het belangrijk kinderen de mogelijkheid te bieden deze dimensies en levenskwaliteiten te ervaren.
Het leven bevindt zich altijd tussen twee polen, zoals tussen erop uitgaan, de wereld ontdekken en naar binnen in
jezelf gaan en jezelf ontmoeten. Werkelijk leven en je authentiek ontwikkelen houdt een voortdurend voelendzoeken naar de juiste balans in. Dat is de kunst van het leven! Wij willen de kinderen geen leer of dogma’s
voorleven m.b.t. ‘goed’ en ‘slecht’, maar een voorbeeld zijn in wat Léven is, een voelend zoeken wat voor jou en je
omgeving goed en gezond is.
Alle activiteiten in ANTAR hebben het bevorderen van de authentieke, gezonde groei tot doel.
Zowel tijdens de kindermiddagen, weekenden, kampen als de zonnewendefeesten besteden we aandacht aan:
- de fysieke en motorische en tactiele ontwikkeling
- de sociaal-emotionele ontwikkeling
- de taalontwikkeling en geletterdheid (o.a. taalbegrip, uitdrukkingsvaardigheid, dúrven spreken, enz).
- de cognitieve ontwikkeling
Tevens wordt er aandacht besteed aan:
- een stukje ‘opvoeding’; ‘leren’ rekening houden met elkaar (gewaarworden van een betekenisvolle ander),
opruimen, niet meteen van tafel rennen met je laatste hap nog in je mond, enz.
- gemeenschap ervaren
- veel ruimte voor spelen/spel
- natuurbeleving en contact met dieren
- horizon verbreden, de wereld waarin je leeft ontdekken
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Activiteiten
Activiteiten
Kindermiddagen
Weekenden

Kampen
Jaarfeesten
Huiswerkbegeleiding
Opvang c.q. incidentele
kindermiddagen - voor kinderen
door hun thuissituatie en/of eigen
aard en aanleg extra gebaat zijn bij
buiten de kindermiddagen om in
ANTAR zijn; een rustige omgeving,
met aandacht en ondersteuning.
Ééndags-zomervakantie-activiteiten
in en/of vanuit ons pand aan de
Makassarstraat.
D.w.z. speciale kindermiddagen
voor kinderen die tijdens de
zomervakantie thuis blijven,
waarbij we veel de natuur in gaan.
Oudercontacten in de vorm van
huisbezoeken, bijeenkomsten, via
besloten Facebookgroep en
Whatsapp

ANTAR Kinderraad
Samenwerking/ contacten andere
relevante instellingen

Huidige frequentie
2 per week gedurende
schoolweken
Tijdelijk niet. Het was 2 x per
maand, later 1 x per maand.
4 per jaar, 3 in buitenland, 1
in Nederland
1 x per jaar
Nog niet
Sporadisch

Gewenste frequentie
3 per week gedurende schoolweken
1 slaapweekend per maand tijdens de
schoolweken, 1 weekend buiten Amsterdam
per 6 weken gedurende schoolweken.
4 kampen in het buitenland en 2 in
Nederland.
2 x per jaar
Gewenste frequentie hangt o.a. af van de
frequentie van andere activiteiten.
Gewenste frequentie hangt o.a. van de
hoeveelheid tijd die we beschikbaar hebben
oftewel niet meer hoeven besteden aan
inkomsten verwerven.

Nog niet i.v.m. de noodzaak
(en mogelijkheid) tot
collecteren tijdens
schoolvakanties.

Eén keer per week tijdens de schoolvakantie,
met uitzondering van de kampweek|(en).

Contacten nu vooral bij halen
en brengen, enkele
huisbezoeken en tijdens
kamp-terugkomdagen.
Vooralsnog geen
moederochtenden meer bij
gebrek aan voldoende
opkomst.
Start in oktober 2018
Af en toe.

Meer huisbezoeken. Verder oriënteren we
ons op de mogelijkheden en wenselijkheid
van een besloten Facebookgroep.

Bijeenkomst 1 x per 3 weken.
We willen meer contact en meer
samenwerken met andere instellingen,
vooral met het Ouder Kind Centrum, Samen
Doen en de scholen.
Hieronder ziet u een overzicht van de activiteiten die wij in 2018 organiseren of niet meer konden organiseren,
alsmede welke activiteiten in welke frequentie wij in 2019 zouden willen organiseren als wij daartoe de
middelen zouden hebben.
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De tabellen hieronder bieden inzicht in het huidige activiteitenaanbod.
Het doel van iedere activiteit is het stimuleren van de authentieke, gezonde groei van kinderen.

Activiteit
Specifieke
kenmerken en
functie binnen
het gehele
aanbod

Kindermiddagen – Makassarstraat Indische Buurt
- laagdrempelig: open voor alle kinderen (geen toelatingseisen) en gratis.
- vinden plaats in ons pand aan de Makassarstraat, Indische Buurt, daar waar de ‘nood’ het
hoogst is (Gebiedsplan Indische Buurt 2018).
- relatief hoge frequentie
- uitgebreid en divers spelaanbod en spelend leren.

Doelgroep en
bereik

Kinderen van 3 tot en met 12 jaar.
Gemiddeld tussen de 20 en 40 kinderen per kindermiddag.
De maximale groepsgrootte die we wenselijk achten, hangt mede af van het aantal kinderen
met sociale- en gedrags’problemen’ en de mate waarin zij aandacht en begeleiding nodig
hebben.

Hoe

De ruimten die gebruikt worden voor activiteiten:
1. de bewegingsruimte
2. de rustige ruimte
3. de eetruimte
4. de centrale ruimte
5. de keuken
6. de 2 balkonnen met planten en het grote balkon met de speelhuisjes
1. Inloop (eerste half uur) - vrij spelen.
2. De kinderen verdelen in groepen.
Besloten welke kinderen en welke begeleidster(s) eventueel een activiteit buitenshuis gaan
ondernemen, of bijvoorbeeld iets gaan koken.
3. De rest van de kindermiddag worden er uiteenlopen activiteiten gedaan, waarbij de
groepen halverwege wisselen van ruimte (en dus bijpassende activiteiten).
4. Eten en drinken.
Tijdens de kindermiddagen wordt er groepsgewijs gezamenlijk gegeten en gedronken.
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Activiteit
Specifieke
kenmerken en
functie binnen
het gehele
aanbod

‘Slaapweekenden’ – Makassarstraat Indische Buurt
A. Een verbreding en intensivering van de kindermiddagen en een brug tussen
kindermiddagen en kampen.
B. Aan de weekenden nemen zowel kinderen deel die reeds aan andere ANTAR- activiteiten
deelnemen als kinderen die ANTAR kennen via de logopedie. De logopedie vindt plaats in
het pand waar ook de ANTAR kindermiddagen gehouden worden en waar deze kinderen
voor-of na hun logopediesessie een uur blijven spelen en/of sporten.
Zo komt het dat er in de slaapweekenden meer diversiteit is onder de kinderen. Zowel qua
leeftijd (kinderen tussen de 4 en 15 jaar), als qua opleidingsniveau (van voorschool t/m
middelbare school, van cluster 3 en cluster 4 onderwijs tot gymnasium). Hierdoor is de
groepsdynamiek ook anders dan op de kindermiddagen.
C. Voor de kinderen die nog niet van huis c.q. in een kamphuis durven slapen is het een
opstapje daartoe. Deze kinderen kunnen door op de hen vertrouwde Makassarstraat,
omringd door hen vertrouwde kinderen en begeleidsters, hun angst aangaan om niet in
hun eigen, vertrouwde ouderlijk huis te slapen.
D. Voor kinderen die - i.v.m. schooltijden middelbaar onderwijs of buitenschoolse activiteiten
of verder weg wonen - niet op de kindermiddagen kunnen komen, hebben we met de
slaapweekenden een andere laagdrempelige activiteit. Laagdrempelig omdat ze
gratis zijn en in een pand gehouden worden dicht bij het ouderlijk huis, in een hen
vertrouwde, bekende omgeving.
E. Omdat het van zaterdagavond tot zondagochtend is kunnen kinderen die zaterdag
bijvoorbeeld voetbalwedstrijden hebben en zondag naar de Arabische School gaan,
deelnemen. Weekenden die op het platteland gehouden worden zijn van vrijdagavond of
zaterdagochtend tot einde zondagmiddag of begin zondagavond, waardoor zij voor een
grote groep kinderen geen optie zijn, terwijl ze heel graag meer tijd in ANTAR willen
doorbrengen.
F. Voor kinderen die alleen met kampen mee kunnen gaan en niet op de kindermiddagen
kunnen komen betekenen de slaapweekenden continuïteit in de relatie met de
begeleidesters en de andere kinderen. In plaats van iedere drie maanden een kamp was er
iedere maand een intensief ANTAR-samenzijn.

Doelgroep en
bereik

Kinderen van 4 tot en met 16 jaar
Groepsgrootte was tussen de 12 en 18 kinderen.

Hoe

1. Zaterdagavond eerst samen spelen en eten.
2. Een gezamenlijke avondwandeling in het donker maken.
3. Samen de slaapplekken klaarmaken in een jongens- en meisjesruimte en daarna
avondtoilet.
4. Kletsen en/of, spannende verhalen vertellen, de bange of verdrietige kinderen
ondersteunen, de uitgelaten kinderen bedaren en dan slapen.
5. Ochtendtoilet en vervolgens samen joggen in het Flevopark of naar Jeugdland of met de
bus erop uit naar een bos of een meer.
6. Gezamenlijk ontbijt door een aantal kinderen verzorgd.
7. Naar huis en/of Arabische School.
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Activiteit
Specifieke
kenmerken en
functie binnen
het gehele
aanbod

Doelgroep en
bereik
Hoe

‘Weekenden’ - Vroeger in ons eigen weekend- en kamphuis in Velp. Zou nu een andere plek
voor gevonden kunnen worden.
Waarin ‘weekenden’ verschillen van ‘slaapweekenden’:
A: De locatie is op flinke afstand van Amsterdam- daar waar echte natuur is.
Dat moeten kinderen durven en mogen.
B: Weg uit de vertrouwde omgeving. Dit betekent (voor een deel) uit de vaste patronen
komen. Het betekent ook ruimte voor avontuur, ontdekken.
C: Weg van de stedelijke omgeving. I.t.t. de kindermiddagen en slaapweekenden betekent
dit concreet heel veel buitenactiviteiten, waarbij de natuur in allerlei facetten beleeft
kan worden (zoals rennen over de heide, hutten bouwen, koeien kijken bij de boer,
houtzagen en vuur maken in de open haard).
C: Het is in een weekend niet te combineren met andere verplichtingen zoals een
slaapweekend dat is. Zowel voor de kinderen als de begeleiders (niet collecteren of werk
ten behoeve van eigen levensonderhoud)
D: Het houden van ‘weekenden’ kost Stichting ANTAR meer tijd en geld (transportkosten,
voedingskosten, enz). En toen we nog een eigen weekend- en kamphuis in Velp hadden,
vergde dat meer tijd qua schoonhouden van dit boshuis en meer tijd en kosten voor het
onderhoud van het huis en de tuin.
Kinderen van 5 tot en met 16 jaar
Groepsgrootte was tussen de 4 en 13 kinderen. (13 is de limiet i.v.m. vervoer)
- weekenden omvatten altijd een boswandeling o.i.d. en/of zwemmen in natuurwater.
- er wordt, onder begeleiding, door een aantal kinderen gekookt.
- Kinderen krijgen altijd een taak, zoals tafel afruimen of het gras maaien.
- voor het ontbijt gaan we joggen of rekken & strekken in het bos.
- meestal wordt er een avondwandeling in het donker gemaakt.
- er wordt gezamenlijk gesproken over de belevenissen van de dag .
- en verder vooral veel buiten spelen!
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Activiteit
Specifieke
kenmerken en
functie binnen
het gehele
aanbod

Doelgroep en
bereik

Kampen – In Nederland (Veluwe, Zeeland), het Italiaanse gedeelte van Zwitserland of de ZuidHongaarse Puszta.
A. Kenmerkend voor de kampen is dat we kinderen zoveel mogelijk bij alles betrekken.
Kinderen zoeken van tevoren met Inger de autoroute uit, bepalen samen Ingrid het menu,
enz. Het kamp is al weken voordat we vertrekken begonnen.
B. Kampen zijn een zeer intensief samenzijn gedurende langere tijd.
C. De activiteiten zijn uiteenlopend, met de nadruk op buitenactiviteiten, zoals sleeën,
(berg)tochten maken, kampvuren maken, zwemmen, paardrijden, enz.
D. Alle kinderen en volwassenen zijn (mede)verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het
kamp, dus iedereen heeft daarin taken, zoals de tent of slaapkamer opruimen, water uit de
rivier halen, afwassen, enz.
Waarde van de kampen t.o.v. de kindermiddagen en (slaap)weekenden:
Een verbreding en intensivering van de kindermiddagen en weekenden.
Een intensief samenzijn en nieuwe, onbekende landschappen, natuur en cultuur beleven,
ontdekken, m.a.w. de horizon verbreden.
Kinderen van 5 tot en met 16 jaar.
Groepsgrootte is tussen de 4 en 13 kinderen. (13 is de limiet i.v.m. vervoer)
De meeste kinderen komen uit de Indische Buurt, voornamelijk allochtone kinderen, veel
kinderen uit het speciaal basisonderwijs en kinderen die op school niet goed mee komen, vaak
op sociaal- en/of cognitief gebied. Maar ook kinderen uit andere stadsdelen of andere steden.

Hoe

De kinderen worden zoveel als mogelijk bij het geheel van de kampen betrokken op de
volgende wijze:
a. Vaak beginnen we met een ontmoeting met de kinderen en hun ouders waarin we
informatie geven via verhalen, foto’s en filmpjes over het a.s. kamp
b. Uitnodigingen worden verstuurd.
c. Ouders melden hun kinderen aan en financiën worden besproken.
d. De reis, de activiteiten en o.a. het menu worden gepland (met en zonder kinderen).
e. Benodigd materiaal wordt aangeschaft.
f. We laden de auto(‘s) met elkaar.
g. We gaan op reis: kinderen beleven een lange reis (in geval van buitenland-reis): o.a.
kaart lezen, een andere taal horen en zien, kortom veel indrukken onderweg.
h. Aankomst kampplek: plek klaarmaken door tenten op te zetten, toilet, kookplek enz.
maken of indien binnen: de slaapkamers en overige ruimte verkennen en klaarmaken.
i. Veel ervaringen in het buiten zijn opdoen middels:
- Wandelingen in bos of in de bergen
- Klimmen
- Sporten
- Paardrijden
- Fietsen
- Enz.
j. Gezamenlijk het eten klaarmaken, en eten en daarna opruimen.
k. Duidelijke taken voor iedereen afspreken iedere dag
l. Gedurende het hele kamp houden we contact met ouders (als dat gewenst is) middels
telefoon en Whatsapp.
m. Dag afsluiten door te spreken met elkaar, foto’s en filmpjes te bekijken enz.
n. Kampritueel: kookwedstrijd, iedere keer een andere vaardigheid gevraagd.
o. Terugreis: Inpakken, reis naar Nederland
p. Gezamenlijke afsluiting met de ouders vindt plaats korte tijd na het kamp waarin we
onze belevenissen gezamenlijk bekijken en bespreken
q. Evaluatie met de begeleiders van het kamp en met de kinderen over verbeterpunten
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Activiteit
Specifieke
kenmerken en
functie binnen
het gehele
aanbod

Zonnewendefeesten
Bewust beleven van de wisseling van de seizoenen. Een zeer belangrijk aspect hierin is bewust
worden van de rol van het licht in ons leven.
De invloed van het licht (de zon) staat centraal in de activiteiten die we doen.
We beleven dit gezamenlijk met alle kinderen en samen met hun ouders en broer(s) en
zus(sen).

Doelgroep en
bereik

Kinderen van 3 tot en met 16 jaar (en hun naaste familie)

Hoe

Rond 21 juni vieren we het Zonnefeest en rond 21 december het Lichtfeest, meestal op de
volgende wijze:
a. In de weken voorafgaand aan het feest richten we ons met diverse activiteiten op een
aspect van het licht, bv. donker en licht, de planeten, de wisseling van dag naar nacht,
zomertijd enz.
b. Het Lichtfeest vierden we tot nu toe op de Makassarstraat en voor het Zonnefeest
gingen we naar Blijburg op IJburg.
c. Er zijn allerlei feestelijke activiteiten van lichtknutselwerkjes, dansen met lichtstaafjes,
educatie a.d.h.v. filmpjes over zon en licht tijdens het Lichtfeest en voor het Zonnefeest
genieten we van de zon, het zand en het water op het strand van Blijburg.
d. Gezamenlijk met de naaste familie wordt het feest afgesloten met een maaltijd.
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Werkdoelen voor 2018
De vaste/reguliere activiteiten, waaronder de kindermiddagen, weekenden en kampen en waar mogelijk ook de
zonnewendefeesten, zullen gecontinueerd worden.
De statuten worden geactualiseerd.
Er komt een nieuwe huisstijl.
Er komt een nieuwe website.
Er komt een integriteitsbeleid (Gedragscode, Vertrouwenspersoon en Klachtenprocedure, Procedure Aannemen
Vrijwilligers)
Er worden aanvragen gedaan bij fondsen en bij de overheid voor financiële steun
Er wordt meer naamsbekendheid gegeven aan Stichting ANTAR.
Er wordt gezocht naar meer ondersteuning bij de activiteiten van Stichting ANTAR, door ouders en/of
vrijwilligers.
Brandveiligheid en elektrische problemen in het pand op de Makassarstraat worden aangepakt.
Er wordt weer gestart met een ANTAR Kinderraad.
Er komt een project ‘Honden’ met als doel de angst van kinderen voor honden te verminderen.

Organisatie
Statutaire naam:
RSIN of fiscaal nummer:
KvK inschrijvingsnummer:
Postadres:
Bezoekadres:
Telefoonnummer:
Email adres:

Stichting ANTAR
805237884
41213293
Postbus 2482
1000 CL Amsterdam
Makassarstraat 149
1095 SV Amsterdam
020-6638050 / 06-21572914
info@antarfoundation.org

Bestuur
Het bestuur Stichting ANTAR is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, het financieel beheer en de interne- en
externe communicatie.
De stichtingen hebben een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden; een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

mw. I.L. Visser
mw. M.C. van Santen
mw. I.Z. de Jager

De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning.
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Financiën
Beheer van gelden: huidige situatie en geplande herstructurering
Stichting ANTAR maakt deel uit van de virtuele koepel ‘de AEON organisatie’. Deze wordt gevormd door Stichting
AEON, een stichting ter bevordering van bewustwording, Vereniging GAEA, een leefgemeenschap, en Stichting
ANTAR. Wat hen verbindt is een gemeenschappelijke doelstelling: ‘Het bevorderen van een waardig, oprecht
bestaan’.
Het financiële beheer en beleid wordt uitgevoerd door Stichting AEON en is erop gericht de financiële continuïteit en
ontwikkeling van de gehele AEON-organisatie optimaal te garanderen. Op deze wijze kunnen de overheadkosten
van ieder rechtslichaam minimaal gehouden worden: AEON, GAEA en ANTAR maken immers alle gebruik maken van
dezelfde panden, inboedel, (computer)apparatuur, kantoorbenodigdheden en andere gebruiksvoorwerpen.
Vanuit het verlangen naar een meer transparante financiële administratie heeft het bestuur van Stichting AEON op
15 maart 2011 besloten dat de collecte-opbrengsten met ingang van 21 maart 2011 direct binnenkomen op de
bankrekening van Stichting ANTAR. Vervolgens maakt Stichting ANTAR onder de verwijzing ‘bijdrage ten behoeve
van .....’ de benodigde bedragen over aan Stichting AEON die daarmee de noodzakelijke betalingen uitvoert t.b.v. het
beheer van de gehele organisatie.
Dit houdt onder andere in dat Stichting ANTAR alleen die rekeningen zelf betaalt die direct betrekking hebben op
ANTAR zonder tussenkomst van AEON (een directe lijn). (bv. de huur en bepaalde verzekeringen).
De laatstgenoemde constructie vinden we niet meer de juiste. In 2017 hebben we ons beraad op een
herstructurering van de gehele organisatie. Na gesprekken met onze notaris en met ons accountantskantoor Ernst &
Young zijn we bij het voornemen gekomen om Stichting AEON en Vereniging GAEA op te heffen. We onderzoeken
nu de implicaties van dit voornemen en de te volgen handelswijze m.b.t. opheffing van Vereniging GAEA en
faillietverklaring van Stichting AEON.
Ons streven is om dit per 1 januari 2019 gerealiseerd te hebben.
In de toekomstige situatie zal Stichting ANTAR haar eigen inkomsten en uitgaven gaan beheren.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.
De opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de organisatie
worden ontvangen.
De jaarlijks geworven gelden worden veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk
vertraging).
Werving van gelden
De activiteiten van Stichting ANTAR worden gefinancierd door giften, o.a. legaten en donaties van particulieren en
van fondsen. Collecte-inkomsten vorm(d)en hierin een groot aandeel. De collectes worden georganiseerd en
uitgevoerd door de leden van leefgemeenschap GAEA. Verschillende bedrijven hebben Stichting ANTAR
ondersteund, financieel als ook in natura c.q. praktische ondersteuning. Voor de komende beleidsperiode streeft
Stichting ANTAR ernaar meer inkomsten te verwerven via fondsen en subsidies.

Besteding van gelden
In de komende beleidsperiode zal de Stichting haar gelden aanwenden om de reguliere kinderactiviteiten te kunnen
continueren. Dit omvat ook de zorg voor huisvesting, transport, administratie en publieke relaties.
Geld wordt enkel gespaard om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen.
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Financiële implicatie ANBI status
Stichting ANTAR is vanaf 1994 aangemerkt als organisatie zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet, een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
In verband met de verandering van wetgeving moest deze status opnieuw worden aangevraagd.
Met ingang van 1 januari 2008 is ANTAR de Belastingdienst wederom aangemerkt als een zogenaamde ANBI.
Met andere woorden, stichting ANTAR hoeft geen schenkingsbelasting te betalen over de ontvangen giften en de
schenker kan de gift of schenking opvoeren bij de belastingaangifte.

Jaarrekening
Het bestuur van Stichting AEON, Stichting ANTAR en de leden van Vereniging GAEA leggen middels jaarrekeningen
verantwoording af voor het door haar gevoerde financiële beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt
jaarlijks vóór 1 juli van het daaropvolgende jaar. De jaarrekeningen zijn openbaar en de meest recente (2017) zijn te
vinden op de website.
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