GEDRAGSCODE Kerk in Actie reizen
Wanneer je met Kerk in Actie op reis gaat, ben je te gast bij lokale organisaties. Een goede
gast kent zijn plaats en weet de balans te vinden tussen de eigen normen en waarden en het
respect voor de gastheer/gastvrouw en de lokale cultuur. Deze gedragscode helpt je om het
respect hoog te houden. Zit je iets dwars? Bespreek het dan met je reisleider.
Respecteer de cultuur
Wanneer je een andere cultuur leert kennen, verbaas je je over al het moois en over de
verschillen die je ziet. De verschillen betekenen voor jou misschien een flinke aanpassing.
Bedenk dat de gewoonten in een lokale cultuur vaak al generaties lang mee gaan en dat deze
niet zomaar zijn ontstaan.
Respecteer gezag
Nederland is een weinig autoritair land. Dat ligt in veel landen anders. Bij veel projecten wordt
verwacht dat je zonder meer gezag respecteert en de leiders volgt, ook al ben je het niet altijd
met hen eens. Kerk in Actie vraagt van je om de projectleiders en medewerkers te respecteren
en hun aanwijzingen op te volgen.
Respecteer ieders levensvisie
Iedereen is welkom bij Kerk in Actie en dus ontmoet je er mensen met verschillende
levensvisies. Kerk in Actie vraagt je om respectvol te zijn ten opzichte van ieders levensvisie en
in het bijzonder die van de mensen die betrokken zijn bij de projecten. De basis van het werk
van Kerk in Actie en van de partnerorganisaties is het christelijk geloof. Bij de
partnerorganisaties wordt regelmatig voor het eten gebeden, over geloofszaken gesproken en
tijdens de reis bezoek je op zondag meestal een kerk.
Veiligheid voor alles
Diverse projecten bevinden zich in gebieden waar je goed op je veiligheid moet letten. De
projectleiders geven in die gevallen strikte veiligheidsregels. Wanneer je deze veiligheidsregels
overtreedt, word je direct van verdere deelname uitgesloten.
Roken, alcohol, kleding
Tijdens de voorbereiding van de reis hoor je wat de gedragscodes zijn wat betreft roken, het
drinken van alcohol en de manier van kleden. Deze code is bindend voor alle deelnemers.
Drugs en seks
Drugs en seks zijn niet toegestaan. Met één misstap kun je Kerk in Actie, het project en jezelf
enorme schade toebrengen.
Ga niet zelf terug naar het project
Het is niet toegestaan om op eigen gelegenheid terug te gaan naar de partnerorganisatie. Kerk
in Actie streeft naar een langdurige samenwerking en investeert zorgvuldig in haar
partnerrelaties. De (vaak drukke) projectpartners besteden veel tijd en zorg aan de deelnemers
van de reizen.

Om ervoor te zorgen dat de partners hun tijd goed kunnen beheersen, coördineert Kerk in Actie
alle projectbezoeken. Kerk in Actie stemt met de projectleiders alle details af van het
programma, het verblijf, het vervoer, de veiligheid en de gezondheid.
Giften uitsluitend via de projectleiding

Met geld kun je veel goeds doen, maar ook veel kapot maken. Als je een gift wilt geven,
geef die dan nooit direct aan personen, maar altijd via de reisleider. Ook na de reis kun
je geven aan het project via Kerk in Actie.

