Christus staat centraal | Voor kinderen in armoede | Via de plaatselijke kerk
Regels en richtlijnen voor bezoeken van sponsorkinderen tijdens een eigen reis
De veiligheid van kinderen heeft de hoogste prioriteit binnen Compassion. Een van de manieren waarop
we dit vormgeven is door het handhaven van ons beleid op kinderbescherming, waarin strategieën en
procedures staan beschreven die potentiële risico’s helpen reduceren.
Omdat we onze verantwoordelijkheden op dit gebied heel serieus nemen, is het van belang dat iedereen
die van plan is een Compassionproject en/of een sponsorkind te bezoeken zich houdt aan de volgende
regels en richtlijnen:















Je bent zelf verantwoordelijk voor de reis naar het land van bestemming, de accommodatie ter
plekke, vervoer en andere gerelateerde uitgaven, naar, van en in het land.
Vraag of accepteer geen onderdak bij een project of bij een familielid of vriend van een sponsorkind,
of bij een lid van de (kerk)gemeenschap.
Wees respectvol richting de projectmedewerkers, kinderen, familie en leden van de gemeenschap die
je ontmoet en houdt rekening met culturele gevoeligheden van het land.
Laat je gedurende het bezoek altijd begeleiden door een medewerker van Compassion of van het
project.
Heb geen contact met een sponsorkind zonder de aanwezigheid van een medewerker van
Compassion of een toegewezen medewerker van de kerkpartner.
Wissel geen persoonlijke adresgegevens (inclusief e-mailadressen) en contactgegevens van sociale
media (zoals bijv. Facebook en Instagram) uit en noteer geen adresgegevens met betrekking tot een
sponsorkind, familie van een sponsorkind, project-stafmedewerkers of van leden of leiding van de
betrokken kerk.
Zorg er voor dat cadeaus, bestemd voor het kind, familie of gemeenschap, in overeenstemming zijn
met het beleid van Compassion. Je stemt er mee in geen contant geld te geven aan
projectmedewerkers, stafmedewerkers van Compassion, sponsorkinderen of hun familieleden.
Alle aan het bezoek gerelateerde onkosten die door het Compassion-kantoor van het land zijn
gemaakt, inclusief alle kosten die gemaakt worden als een bezoek geannuleerd wordt, betaal je zelf.
Als je niet in staat ben om extra kosten, die ontstaan tijdens de periode van het bezoek, te betalen,
stem je er mee in om direct bij thuiskomst aan Compassion Nederland terug te betalen.
Compassion kan niet aansprakelijk gehouden worden voor verwondingen of ongelukken die zich
tijdens de reis of tijdens een bezoek aan een project of een sponsorkind kunnen voordoen.
Houd je aan de grenzen van de relatie tussen kind/sponsor (bezoeker) en besef dat de meerderheid
van de gesponsorde kinderen eigen ouders of voogden hebben.
Je dient een recente ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) te overleggen. Toestemming voor een
bezoek wordt niet toegekend als je niet binnen de vereiste termijn aan deze bepalingen kan voldoen.
Compassion Nederland heeft het recht om het bezoek af te zeggen als er met één van deze regels en
richtlijnen niet wordt ingestemd.

