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INLEIDING
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting ANTAR over het jaar 2017.
Begin dit jaar liet de verhuurder van ons weekend- en kamphuis in Velp ons weten dat hij binnenkort zou beginnen
met de sloop van ons huis voor de bouw van een villawijk. We zijn blij dat hij er akkoord mee ging dat we er pas in
september uit hoefden, waardoor we tijdens de voorjaarsvakantie en de meivakantie nog volop met de kinderen
hebben kunnen genieten van deze prachtige kampplek.
Na het zomerkamp in Zwitserland hebben we in juli en augustus, tussen de stadscollecten door de huisraad, het
archief en de inhoud van een grote schuur die we grotendeels als opslag gebruikten, kunnen verhuizen. Dat was
een hele operatie.
De laatste week van de schoolvakantie was Velp leeg en waren twee opslagplekken volgepakt. We hadden nog een
paar dagen om de overige spullen een plek te geven in ons pand aan de Makassarstraat. Dat is gelukkig aardig
gelukt en de kinderen hadden weer volop speelruimte toen de kindermiddagen in het nieuwe schooljaar
begonnen!
Het is ons streven om er onvoorwaardelijk voor ieder kind te zijn. Dit vatten wij ook heel praktisch op: ieder kind
kon op de kindermiddagen als het ware ‘binnenwandelen' en meedoen. ‘Voor ieder kind is hier plek’.
Halverwege dit jaar kwamen er op de kindermiddagen 35 tot 40 kinderen per keer. Die tijden hebben we in het
verleden vaker gehad, maar de omstandigheden waren toen anders. Ten eerste waren we toen met 4 i.p.v. 3 vaste
begeleiders. Ten tweede waren de kinderen anders, in die zin dat kinderen vandaag de dag over het algemeen in
de diepte meer gespannen zijn, minder onbezorgd zijn. Ze zijn minder in zichzelf gebonden, hun energie is
ongericht en ze hebben weinig impulsbeheersing.
Kinderen spiegelen de samenleving en die is in 10 jaar tijd meer veranderd dan op het eerste gezicht lijkt. Meer
dan ooit zijn we ons bewust van wereldwijde problemen die onoplosbaar lijken, zoals het milieuprobleem, de
overbevolking, het kapitalisme dat als systeem onhoudbaar blijkt, enz. Om dit niet te veel te hoeven voelen, zijn we
graag bezig met dingen die we in de hand kunnen houden: onze smartphones. Zie de moeders achter de
kinderwagen, de mensen in bus en trein, de stelletjes in restaurants – sociaal is er veel veranderd.
Omdat kinderen meer structuur, meer begeleiding en aandacht nodig hebben, hebben we eind dit jaar besloten
ons beleid aan te passen en een wachtlijst in te voeren. Wanneer er gemiddeld 25 tot 30 kinderen per middag
deelnemen, komen nieuw aangemelde kinderen op een wachtlijst.
De eerste helft van het jaar hebben we, toen het nog kon, kampen in Velp gehouden. De tweede helft van het jaar
hebben we, zoals we ons hadden voorgenomen, kampen in Zwitserland georganiseerd. Er was een zomer- en
herfstkamp (het winterkamp vindt in februari 2018 plaats).
Alhoewel er nog steeds geen kinderen van de kindermiddagen mee durfden of van hun ouders mee mochten,
gingen er met het herfstkamp zoveel kinderen mee, vanuit de logopediepraktijk en onze contacten met het
speciaal onderwijs, dat onze 9-persoonsbus en 7-persoonsauto vol zaten met kinderen en twee ouders.
In december hebben we ons traditionele Lichtfeest gevierd.
Het einde van een mooi, vol jaar met prachtige kindermiddagen
en kampen. We danken voor het licht in ANTAR dat onze
harten verwarmt en ons doet léven!
Inger, Ingrid en Minka
‘ANTAR, een thuis voor kinderen’
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DEEL 1 - ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN

Kindermiddagen
Dit jaar is het aantal jonge kinderen (tussen de 3 en 6 jaar) sterk toegenomen. De meeste jonge kinderen zijn in
Minka’s groep. Vooral veel van de jongetjes hebben een zeer korte concentratiespanne en stoppen hun energie
veelal in herhalend en destructief gedrag. Dit gedrag vertonen ze ook op school, maar nog meer in ANTAR. Dat
komt omdat de setting hier vrijer is en omdat ANTAR een plek is waar kinderen niet beoordeeld worden op hun
prestaties. In een vrije, emotioneel veilige omgeving komt (levens)energie vrij. Dat is mooi en tegelijk een
uitdaging om de kinderen te begeleiden om deze levensenergie in creatieve en constructieve vormen te laten
stromen.
De oudere jongens en de meisjes die graag in de jongensgroep zijn, sporten veel. Vaak wordt er een tijd bij Inger
gevoetbald, hockey of trefbal gespeeld, soms met de spelregel dat er niet gesproken wordt. De kinderen kunnen
dan niet kibbelen over hoe het spel gespeeld wordt, wat de energie in de groep en de focus op het spel meteen
verhoogt.
Wanneer ze gespeeld, gesport en gegeten hebben, gaat deze groep naar de ‘rustige’ ruimte. Daar gaan sommige
kinderen aan de slag met constructiemateriaal, anderen gaan tekenen of kleien, anderen kiezen voor een puzzel of
spelen in de keukenhoek. Kinderen spelen in verkleedkleren of er worden bijvoorbeeld spelletjes gedaan met
muziek. Soms kijkt de hele groep gezamenlijk naar een educatieve film of doen ‘braintrainers’. Regelmatig wordt
er een groepje kinderen geselecteerd die die middag met Ingrid mag koken.
Wanneer het weer het toelaat, gaan we naar buiten. Inger gaat vaak met de kinderen uitwaaien in de ‘duinen’ van
IJburg, en Ingrid maakt wandelingen naar spannende hoge bruggen en andere uitdagende plekken. In de
zomermaanden zijn we met z’n allen regelmatig naar het Flevopark gegaan. Daar hebben we o.a. spelletjes met
water gedaan, gepicknickt, verstoppertje gespeeld in de bosjes en gewoon genoten van het samen buiten zijn.

Tijdens de slaapweekenden maakten we avondwandelingen in het Flevopark en we zagen hoe het merendeel van
de kinderen bang is dat er achter iedere struik een verkrachter zit. Dit was voor ons aanleiding om kinderen tijdens
de kindermiddagen lessen in weerbaarheid en zelfverdediging te geven – allereerst om een gevoel te krijgen dat je
niet volkomen weerloos bent.
We hebben een ervaren trainer uitgenodigd en een proefles gekregen. Dit was om verschillende redenen, geen
succes. De wijze van lesgeven sloot niet aan bij onze kinderen. Ook zagen we hoe belangrijk het is om vanuit een
vertrouwensrelatie met kinderen te werken en die is er niet meteen bij een nieuwe trainer. Indien we in de
toekomst nog zoiets doen, weten we beter waar we op moeten letten.
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Eén van de jongens kan goed kickboksen en is bovenal goed in
les geven aan de andere kinderen.
Voor zijn lessen hadden we meer bokshandschoenen nodig. De
kinderen hebben met Inger op internet uitgezocht welke
bokshandschoenen en stootkussens er zijn en welke we het
beste kunnen aanschaffen.
Dit is één van de dingen waardoor kinderen ANTAR als ‘hún’
plek ervaren.
Als je iets als je eigen plek beschouwt, als het iets voor je
betekent, dan wil je ervoor zorgen. Dan voel je je
verantwoordelijk voor je eigen en ieders welbevinden daar. Zo
was er een autistische jongen die zich eraan stoorde dat veel
jonge kinderen van messen likten, met volle mond praatten,
eten aanraakten zonder het te gaan eten en andere
onsmakelijke eetgewoonten.
In plaats van zich te blijven ergeren besloot hij tot een
constructieve respons. Samen met een andere jongen stelde hij
eetregels op en samen gaven ze een presentatie aan alle
kinderen in ANTAR. Het was niet alleen mooi dat hij eigen
initiatief nam, zijn actie had ook effect. Kinderen begonnen
andere kinderen aan te spreken op hun eetgedrag. Zo is ANTAR
bedoeld!

Slaapweekenden
In februari hebben we nog één slaapweekend
georganiseerd. Nu we sinds eind vorig jaar weten
dat de buren last hebben van ons geluid, hebben
we getracht dit tot een minimum te beperken.
Maar zelfs zó hebben we het idee dat het toch
overlast geeft. We hechten veel waarde aan de
goede relaties met de buren en de buurt en zien
ons genoodzaakt te stoppen met het organiseren
van de slaapweekenden in de huidige vorm.
We hopen dat een vorm vinden waarin
slaapweekenden wel weer mogelijk worden,
omdat ze een belangrijke functie vervullen .
Het is een verbreding en intensivering van de
kindermiddagen. Voor kinderen die alleen met de
kampen meegaan betekent het continuïteit in de
activiteiten en het groepsgevoel.
Voor de kinderen die nog niet op kamp durven is
het een opstapje daarnaar door de angst aan te
gaan niet in het eigen, vertrouwde ouderlijk huis
te slapen.
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Kampen
Tegenwoordig zijn veel kinderactiviteiten erop gericht dat kinderen een leuke tijd hebben, zich vermaken. Scholen
kiezen vaak voor schoolreisjes naar accommodaties waar alles verzorgd is voor de kinderen, dicht bij een pretpark.
ANTAR kampen zijn anders. Kinderen helpen mee met alles wat er gedaan moet worden: routes uitzoeken,
benzine tanken en auto’s wassen, tenten opzetten, koken, opruimen en schoonmaken, een zieke verzorgen,
tuinwerk, enz.
Van nature helpen kinderen graag mee met dat wat nodig is om als groep goed te
functioneren. Sommige kinderen echter ervaren in ANTAR voor het eerst hoe graag zij
een praktische bijdrage zijn aan de gemeenschap.
Er zijn kinderen die van hun ouders thuis niet mogen helpen omdat deze ouders de
nodige begeleiding niet willen of kunnen bieden, omdat dit makkelijker voor hen is of
bijvoorbeeld omdat moeders zichzelf een onmisbare functie geven door alles zelf te doen.
Ook zijn er ouders die het idee hebben dat goed ouderschap betekent dat je alles voor je
kinderen verzorgt.
Daarnaast zijn er kinderen die in ANTAR voor het eerst ervaren hoe graag ze een bijdrage
aan de gemeenschap zijn, omdat zij taken alleen als een plicht kenden, een door anderen
opgelegd ‘moeten’. Kinderen die aanvankelijk moeite of weerstand hadden tegen het
doen van taken zien we hierin in de loop van een kamp veranderen.
Dat komt o.a doordat kinderen meer in contact komen met hun eigen zijn en het
werkelijk bestaan van de anderen om hen heen. Daarnaast worden kinderen altijd
begeleid bij hun taken, er is geen stress en angst die komt met het gevoel ‘het zelf maar
uit te moeten zoeken’. Ook gaan kinderen graag helpen omdat ze zien hoe andere kinderen graag helpen, het
werkt aanstekelijk!

Hier is te zien hoe de kinderen, toen we in Velp aankwamen, eerst hielpen de nieuwe krukken
in elkaar te zetten zodat we allemaal aan tafel konden zitten tijdens ons kamp.

Velp
Zoals in de inleiding al genoemd is hebben we ruim drie maanden respijt gekregen, waardoor we zowel tijdens het
februari als de aprilvakantie nog optimaal van onze plek konden genieten. In februari hebben de kinderen zich in de
tuin uitgeleefd en bomen beklommen op de hei.
Ook zijn we een dag naar Duitsland gegaan. Vooraf hebben we allemaal tot 10 leren tellen in het Duits. Eenmaal
aangekomen konden de kinderen dit direct in de praktijk gebruiken. De groep werd in twee teams verdeeld die
verschillende opdrachten kregen, zoals voor de lunch bij de bakker in het Duits het juiste aantal Kaiserbrötchen
voor het team te kopen.
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In april hadden we een paar dagen prachtig lenteweer. Aangezien dit ons laatste kamp in Velp was, kon de
schutting gebruikt worden als materiaal voor hutten.

Tijdens het kamp zijn we naar een manege gegaan zodat de kinderen relaties met dieren kunnen ervaren. Veel
kinderen waren aanvankelijk erg bang voor de pony’s, maar de angst voor de honden en zelfs de katten op het
terrein bleek even groot.
We hebben gezocht naar een betaalbare plek waar we tijdens ieder kamp in Nederland met de kinderen paarden
kunnen verzorgen en kunnen paardrijden. Zo’n plek hebben we nog niet gevonden.
Ook zijn we op zoek gegaan naar geschikte mensen c.q. organisaties die met hun hond(en) naar ANTAR komen en
de kinderen de kennis en ervaring kunnen geven waardoor hun extreme angst voor honden afneemt. Deze
mensen hebben wij nog niet gevonden, maar die gaan we zéker vinden!

Zwitserland
In juli en oktober zijn we op kamp geweest in het Italiaanse gedeelte van Zwitserland, in een klein afgelegen dal
waar we al ruim 10 jaar kampen houden. In de zomer kamperen we met toestemming van de burgemeester aan
de rivier en in de herfst en winter huren we een voor groepen gerenoveerd huis van de kerk in het dorp. Het
kerkbestuur berekent een speciaal tarief voor ANTAR.
Naast de relatief geringe verblijfskosten houden we de kosten laag door al het eten en drinken mee te nemen uit
Nederland. Het is iedere keer weer een kunst om alles mee te krijgen!

Vooraf aan het zomerkamp
hebben we eerst met de kinderen en een
paar moeders de tenten op proef opgezet.
Niet voor niets, want we vonden een gaatje in het tentdoek!
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Twee uur voor vertrek bleek het paspoort van één meisje verlopen te zijn en gezien de strenge Zwitserse
grenscontroles kon ze niet mee. Haar broer durfde zonder zijn zus niet mee te gaan, waardoor we ineens met twee
kinderen minder op kamp gingen. Gelukkig waren ze tijdens het herfstkamp wel bij!
Zoals altijd was de rit met de kabelbaan, stijl omhoog de berg op, voor velen spannend en het uitzicht
indrukwekkend. We maken dan een tocht over de bergrug en dalen aan de andere zijde af. Vervolgens nemen we
de lokale bus, die voor iedere bocht verschrikkelijk hard toetert, terug naar ons dal.

Erg veel plezier hebben we gehad met de traditionele kookwedstrijd op de laatste dag. De hele ochtend en begin
van de middag zijn we bezig met het afbreken van het kamp en het inpakken van de oneindige hoeveelheid
spullen. De kinderen helpen mee en spelen met elkaar. Dat gaat een paar uur heel fijn en dan is de rek eruit en
hebben ze onze volle aandacht weer nodig. Dan is er de kookwedstrijd waar iedereen al dagen naar uitgekeken
heeft!
Dit keer was de opdracht om een fantasiepannenkoek te maken. We hebben een uitzondering gemaakt op de
regel ‘geen suiker’ en er werden prachtige bejamde, bepuddingde en beslagroomde pannenkoeken gecreëerd. Tot
slot hebben Inger en Minka gestreden om de eer van de smakelijkste en mooiste pannenkoek, met alle kinderen als
jury.

6

In de herfst hadden we dagen dat het wel 20 graden was. Omdat het bergwater ijskoud was, hadden we het
strandje helemaal voor onszelf. Bijna iedereen heeft een frisse duik genomen!

Zonnefeest en Lichtfeest
Dit jaar hebben we voor het tweede jaar geen ‘Zonnefeest’ gehouden. De hoge kosten van de huur van een
dubbeldekker bus en de tijd die het kost om het feest te organiseren waren ons dit keer te veel in combinatie met
de voorbereiding van het Zwitserlandkamp en de verhuizing van Velp.
Het Lichtfeest in december werd ingeluid door korte educatieve filmpjes over licht. Daarna hebben we spelletjes in
het donker gedaan, gedanst met glow-in-the-dark staafjes en geknutseld. Traditiegetrouw komen daarna de
moeders, broer(tje)s en zus(jes) voor een gezamenlijke maaltijd.
Jarenlang zorgden we voor een stevige wintermaaltijd voor zo’n 75 personen, maar de afgelopen twee jaar hebben
we de moeders gevraagd om een eigengemaakt gerecht mee te nemen. Dat was goed bevallen.
We zijn ervan uitgegaan dat het dit keer net zo zou gaan als daarvoor, maar dat hebben we verkeerd ingeschat.
We hebben niet meer benadrukt om gerechten zonder suiker te maken, omdat we ervan uitgingen dat iedereen
deze ‘regel’ kent. Het gevolg was echter een tafel vol (vaak gekochte) taarten en koekjes en veel te weinig voeding
voor een volledige, gezonde avondmaaltijd. Ook bleek er dit keer meer aansturing van de moeders nodig te zijn
om het eten goed te verdelen.
We overwegen om volgend jaar weer zelf voor de maaltijd te zorgen, alleen voor de kinderen. De ouders nodigen
we dan na de maaltijd uit voor een kopje thee en een mooi optreden van de kinderen.
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De relatie tussen ANTAR en ouders - een zoektocht
Wij vragen uit principe geen betaling voor deelname aan de kindermiddagen. Een vrijwillige bijdrage is echter zeer
welkom. Op een uitzondering na dragen ouders niet bij aan het mogelijk maken van ANTAR.
Gezonde, natuurlijke verhoudingen kenmerken zich door een zeker evenwicht in ‘geven en nemen’, in iets
ontvangen en daar een uiterlijke waardering aan toekennen. Dit natuurlijke, gezonde evenwicht ontbreekt in
ANTAR.
We hebben de wens dat ouders een bijdrage leveren weinig onder de aandacht gebracht. Enerzijds heeft dat een
praktische oorzaak, anderzijds wilden we van vrijwillig geen ‘vrijwillige verplichting’ maken.
Veel ouders zijn eraan gewend dat de gemeente gratis activiteiten organiseert en vinden het vanzelfsprekend dat
hun kinderen geheel kosteloos deel kunnen nemen aan de kindermiddagen en soms zelfs ook kosteloos aan de
kampen. Een uitzondering daargelaten vragen ouders niet hoe ANTAR kan bestaan en hoe ze een bijdrage kunnen
leveren.
Daar komt bij dat sommige moeders zich dermate belast voelen met de zorg voor hun kinderen, huishouden, werk
en de financiën, dat zij het gewoonweg niet wíllen weten omdat er in hun beleving ‘niets meer bij kan’.
Tegelijkertijd zie je deze moeders wel klaarstaan voor vriendinnen en kennissen. Binnen de eigen gemeenschap
wordt er voor elkaar gezorgd. Vooral als er nood is.
In ANTAR is er in hun perceptie geen nood, zoals een zieke begeleidster of dreiging met sluiting. We hebben reeds
ervaren dat in tijden van nood, ouders er dan wel zijn, dan wel doen wat nodig is.
Moeders ervaren ANTAR niet als een ‘community’ waar we gezamenlijk zorgen voor een goede, gezonde plek voor
de kinderen. Naast de huisbezoeken en de contacten tijdens het brengen en halen hoopten we dat dit via
moederbijeenkomsten zou ontstaan. Echter, hoe we ze ook organiseerden, iedere keer was de opkomst enorm
laag.
Dit jaar hebben we op een andere manier getracht ouders (moeders) bij ANTAR te betrekken en in gesprek te
komen. We vragen de moeders om in toerbeurten eens in de zoveel tijd een uurtje te komen helpen opruimen en
schoonmaken na een kindermiddag.
Aanvankelijk heeft een aantal moeders hieraan gehoor gegeven en is komen helpen. Helaas is niet gebeurd waar
we op hoopten: dat moeders elkaar erop aanspreken dat iedere moeder haar deel doet. Dit betekent dat wij
moeten blijven vragen en het altijd dezelfde moeders zijn die zich bereid verklaren, wat niet de bedoeling is. Na
een mooi begin is het aan het eind van het jaar helaas ‘doodgebloed’.
Ook hebben we het intakeformulier aangepast – ter bewustwording en om erover in gesprek te komen.
Hierop staat:
ANTAR gaat om samen zijn, samen leren en samen leven.
Dat doe je niet alleen. ANTAR maken we samen. Samen met de kinderen en samen met u.
Twee dingen zijn daarbij belangrijk.
1. Ga naar Inger, Ingrid of Minka als u iets dwars zit en spreek erover!
2. Lever een bijdrage, help mee zodat ANTAR voor iedereen een fijne en leerzame plek is en kan blijven!
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DEEL 2 - VOORWAARDENSCHEPPENDE ACTIVITEITEN

Huisvesting
Amsterdam
Net als de afgelopen twee jaar werden we enorm ondersteund door de medewerkers van het IT bedrijf Netapp.
In april én in november van dit jaar zijn 10 man een dag komen klussen. Een nieuwe kast voor speelmateriaal bij de
beweegruimte werd in elkaar gezet, alle ramen werden gewassen, de tennistafel uit Velp werd gemonteerd, en nog
véél meer!

We hebben een grote donatie gekregen voor gordijnen en het vervangen van kapotte luxaflexen.
De uitvoering was een langdurige aangelegenheid.
De bestelde luxaflexen konden niet meer geleverd worden i.v.m. faillissement maar gelukkig vond het bedrijf een
bevredigende oplossing. Het duurde wel een maand voordat we tot de juiste keuze van de gordijnen kwamen.
Kleur, textuur en lichtinval zijn zo verschillend per ruimte en bepalend qua uitstraling.
In december is de bestelling gedaan en in januari volgend jaar zullen we nog meer een ‘thuis’ zijn als overal
gordijnen hangen.
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Velp
Reeds bij de huur van ons weekend- en kamphuis wisten we dat het gesloopt zou gaan worden ten behoeve van
een villawijk. Uiteindelijk hebben we er 17 jaar van kunnen genieten! We betreuren dat er nu een einde aan is
gekomen, maar zijn dankbaar voor al die jaren dat we zo’n unieke plek tot onze beschikking hebben gehad.
Een eigen plek die we niet met andere groepen hoefden te delen. Alhoewel de tuin door de oprukkende bouw de
laatste jaren al gehalveerd was en het spannende verlaten bouwterrein erachter al was volgebouwd, bleef het tot
op de laatste dag een prachtige, ruime, groene plek. Als je de straat uitliep was je op Landgoed Biljoen en binnen
10 minuten lopen was je in het bos.
We weten dat we het zó nooit meer zullen krijgen.

We hebben vele potentiële kampplekken bezocht, o.a verschillende scoutinghuizen, een Nivonhuis, het
Vakantiehuis Speeltuin Amsterdam Rivierenbuurt in Naarden, de Stadscamping Almere voor de bouw van een
kamphuis achter op hun terrein en twee accommodaties van de Paasberggroep.
Deze plekken zijn erg mooi gelegen. Er waren helaas altijd redenen waarom we er niet verder mee wilden of
konden. Bij sommige ontbrak de mogelijkheid tot een gescheiden slaapruimte voor jongens en meisjes, geschikte
huizen waren de eerstkomende jaren al volgeboekt, anderen waren simpelweg te duur of veel te groot en enkelen
waren te vies.
Anti-kraak of ‘gebruik in ruil voor beheer’ bleken niet mogelijk. We hebben een folder/flyer gemaakt om te geven
aan mensen die ons wellicht aan een plek zouden kunnen helpen en hebben ook allerlei mensen benaderd.
Ondanks alles hebben we nog geen vaste, eigen plek gevonden.
Omdat de collecte-inkomsten sterk teruglopen en we nog geen alternatieve inkomstenbron hebben, is het goed
dat we nu niet de vaste lasten en de onderhoudskosten van een eigen plek hoeven te dragen. Daarnaast vraagt
een eigen weekend- en kampplek ook tijd om het schoon te houden en de tuin te verzorgen. We kunnen niet meer
alle ANTAR activiteiten organiseren en alle bijkomende werkzaamheden verrichten zoals vroeger toen we met zes
en later met vier mensen waren.
Al met al hebben we het vinden van een vaste eigen plek aan het eind van dit jaar geen energie meer gegeven en
hebben besloten voorlopig kampplekken in Nederland te huren.
De verhuizing is goed gegaan. Een deel van de spullen hebben we voor een zeer schappelijke prijs tijdelijk in een
schuur naast het oude pand mogen opslaan. Verder hebben we een kleine opslagbox gehuurd. De eigenaar van de
opslag ondersteunt ANTAR door onze aanhangwagen gratis stalling te bieden. Een buurvrouw heeft haar berging
beschikbaar gesteld voor al onze kampspullen. Wij zijn dankbaar voor alle steun die ANTAR krijgt!

Hongarije
Minka heeft middels een erfenis een kleine vakantiewoning in Hongarije kunnen kopen, met name voor de
kinderkampen. Het is een prachtige plek, omringd door bos en op loopafstand een groot zwem-meer.
We hebben voor de renovatie een lokale Hongaarse, moderne, Engelssprekende architect aangetrokken, zodat de
werkzaamheden in twee maanden klaar zouden zijn. Gebleken is dat dit überhaupt onmogelijk is in Hongarije.
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Vakmensen zijn er zeldzaam omdat de goede vaklui voor een veel hoger salaris in Noord Europa werken. Ook is de
werkmentaliteit anders. Daardoor is het nodig om ter plekke aanwezig te zijn bij de werkzaamheden, anders
gebeurt er niets of het gebeurt niet goed. Daarnaast werkt men in Hongarije niet in de bouw gedurende de vier
wintermaanden.
De verbouwing is dit jaar niet verder gegaan, o.a. omdat we het belangrijk vinden dat Ingrid, die verantwoordelijk is
voor de renovatie, altijd bij de kindermiddagen is, dus alleen van donderdag tot en met zondag in Hongarije kan
zijn.

Transport
We hebben de nieuwe (tweedehands) bus nu een jaar. Hij rijdt heerlijk en zonder gebreken!
Prachtig dat we er zoveel spullen in en op kunnen vervoeren. Als je kampeert, en dan ook nog in het wild, dan
moet je werkelijk van alles meenemen!

Inkomsten verwerven
ANBI
Stichting ANTAR is door de Belastingdienst als een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.
Dit houdt o.a. in dat stichting ANTAR geen schenkingsbelasting hoeft te betalen over de ontvangen giften en de
schenker de gift of schenking kan opvoeren bij de belastingaangifte.

Collecten
De tendens dat m.n. supermarkten geen toestemming meer geven voor het houden van collecten heeft zich
doorgezet. Alternatieven zijn zeer welkom. Zo heeft café Broers in Utrecht in plaats van het toestaan van een
collecte een December-actie gehouden ten behoeve van Stichting ANTAR.

11

Donaties
We hebben dit jaar wederom een gulle donatie van het vastgoed bedrijf Redevco gekregen. In december hebben
we geheel onverwacht een gift á € 5.000 van een echtpaar uit Deventer mogen ontvangen.
Verder heeft ANTAR o.a. €100, - ontvangen voor de aanschaf van een nieuwe microscoop en €100,- van
fietsenmakerij “de Snelbinder”. Van scholengemeenschap De Amersfoortse Berg te Amersfoort hebben we twee
robuuste skelters gekregen.
Vermeldenswaardig is ook onze eerste donatie in bitcoins!
Ingrid zorgde er 5 jaar geleden voor dat ANTAR collecteert met een mobiel pinapparaat.
Sinds anderhalf jaar is ze enthousiast over de mogelijkheid collectedonaties in cryptocurrencies te kunnen ontvangen via een wallet op een mobiele telefoon.
Een medewerker van NetApp had er wat ervaring mee en samen hebben ze een app
uitgekozen. Vervolgens heeft hij de eerste donatie in bitcoins gedaan. Moge vele volgen!
NetApp heeft niet alleen enorm geholpen met allerlei praktisch werk, we hebben dit jaar
nog een extra donatie in natura gekregen.
We hadden onze contactpersoon gevraagd of iemand in het bedrijf een goed softwareprogramma kent om dubbele bestanden te herkennen en reorganiseren. Het antwoord op
deze vraag was dat twee computerexperts ons twee volle dagen zijn komen helpen met
onze computersituatie!

We hebben de overstap naar Office 365
gemaakt en hebben hulp gekregen bij de
complicaties die zich voordeden.
Ook zijn nieuwe installaties gedaan, waaronder
OneDrive en Teams, zowel op de computers als
op de smartphones en we zijn geïnformeerd
over de gebruiksmogelijkheden hiervan.
Het betekent dat we op een nieuwe manier
met data moeten leren omgaan en een andere
manier van schriftelijk communiceren!
Efficiëntie is voor ons van groot belang, alleen
zó kunnen we met weinig mensen zoveel werk
doen.

Fondsen en subsidies
Als je financiële steun wilt van grote fondsen of van de gemeente en als je een ANBI-erkenning wilt, dan moet je
o.a. aantonen dat je activiteiten verricht die overeenkomen met je statutaire doelstelling.
Onze statuten zijn 24 jaar oud en verouderd. Zo ook de twee andere, ANBI erkende, rechtslichamen waarmee
Stichting ANTAR verbonden is. Dit jaar hebben we veel aandacht besteed aan de hernieuwing van de statuten,
alsmede de beleidsplannen van de rechtslichamen. Hierbij zijn enkele fundamentele vragen gerezen over de
mogelijkheden en het nut van het voortbestaan van de huidige structuur. Beslissingen hieromtrent zijn van invloed
op de financiële organisatie van Stichting ANTAR.
We vonden het belangrijk om eerst de doelstelling, missie en visie, alsmede de website inhoudelijk nieuw vorm te
geven, zodat zij ANTAR anno 2018 juist weergeeft, alvorens fondsen en de gemeente aan te schrijven.
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PR
De tekst in onze folder was gedateerd en bevatte geen beeldmateriaal. De afgelopen jaren hebben we een paar
perioden gehad waarin we intensief gewerkt hebben aan een beter foldertje, zowel qua tekst, foto’s , formaat en
lay-out. Toen we tevreden waren en feedback vroegen, bleek dat het voor lezers nog te veel tekst bevatte. Weinig
tekst gebruiken zonder oppervlakkig te worden is zoveel moeilijker dan een uitvoerigere tekst te schrijven - het is
voor ons een heel leerproces! Dit jaar hebben we een nieuwe opzet gevonden en zijn eindelijk echt tevreden.
Zoals hiervoor genoemd hebben we onze websitetekst herschreven. Vervolgens hebben we websites gezocht die
ons aanspreken en hebben we websitebouwers benaderd. Met één websitebouwer hebben we eind dit jaar een
oriënterend gesprek gevoerd. In verband met drukbezette agenda’s zal de vervolgafspraak pas over 10 weken, in
het nieuwe jaar plaatsvinden. Vlak voor de jaarwisseling bood een bedrijf dat websites maakt haar diensten aan
tegen een sterk gereduceerd tarief. We zoeken uit of dit iets voor ons is.

DEEL 3 - ORGANISATIE
Bestuur
Het bestuur bestaat uit de drie vaste begeleidsters van ANTAR:

Inger Visser, voorzitter

Minka van Santen
secretaris

Ingrid de Jager, penningmeester
Inger en Ingrid zijn medeoprichters en doen al 24 jaar alle voorkomende werkzaamheden. Minka is nu 18 jaar
actief in ANTAR.
Wij zien het als de kracht van ANTAR dat wij al 25 jaar een leefgemeenschap vormen waarin we elkaar
ondersteunen in het verwezenlijken van ons verlangen naar een authentiek leven, naar werkelijk samenleven. Dit
doen wij o.a. door gestructureerde vormen van (zelf)reflectie en toewijding. ANTAR vormt daarin een belangrijk
onderdeel.
We zijn dit jaar in een proces van herstructurering van onze gehele organisatie en ‘professionalisering’ van Stichting
ANTAR. Wanneer dit proces afgerond is, gaan we kijken welke mensen ons bestuur kunnen en willen aanvullen.
Ook denken we aan het oprichten van een Raad van Advies op te richten, bestaande uit ouders, mensen uit het
onderwijs en mensen uit de jeugdhulpverlening.
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Vaste begeleiders en ondersteunende begeleiders
Veel van de kinderen die bij ANTAR komen zijn in de basis angstige kinderen, zonder vertrouwen in zichzelf en in de
ander. Dit uit zich o.a. in dwangmatig vasthouden aan bekende dingen, anderen geen ruimte kunnen laten, naar
buiten en/of naar binnen gerichte agressie, en geblokkeerde interesse en creativiteit.
Centraal in ANTAR staat dat wij als begeleiders, maar ook de kinderen en ouders, zich gezamenlijk inzetten voor
een plek waar eenieder zich emotioneel veilig voelt. Waar je je deel weet van een groter geheel, dat je je gedragen
voelt door de gemeenschap. Dat is waar je je kan ontspannen, jezelf kan zijn en waar je meer van jezelf en de
wereld durft te ontdekken. Zo’n plek noemen we een werkelijk ‘thuis’.
Dit is de reden waarom de vaste begeleidsters in het werk met de kinderen bij voorkeur ondersteund worden door
ouders of andere gezinsleden van kinderen die bij ANTAR komen of kwamen. Dit geldt alleen voor mensen die
contact hebben met de kinderen, niet voor de mensen die op een andere wijze bijdragen aan ANTAR.
In ANTAR krijgt niemand betaling of vergoeding voor zijn werk.

TOEKOMST
Het hoofddoel voor volgend jaar is het continueren van de kindermiddagen, de weekenden en kampen, alsmede de
zonnewendefeesten.
Welke activiteiten we kunnen organiseren en hoeveel, hangt voor een groot deel af van de inkomsten.
Naast het organiseren van de kinderactiviteiten zijn een statutenwijziging, een nieuwe website en het zorgen voor
een structurele bron van inkomsten onze voornaamste doelen voor het volgende jaar.
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