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Deel 1
Voorwoord
Net als vrijwel alle voorafgaande jaren is er ook dit jaar veel werk verzet
door een groot aantal mensen om Bahay Aurora te begeleiden, te
ondersteunen en te financieren met donaties. Dat stellen we op prijs en
daar zijn we dankbaar voor .
Voor U ligt het jaarverslag van 2013. Naast de dagelijkse opvang en
verzorging kunt U lezen dat er veel projecten uitgevoerd zijn afgelopen
jaar. Op de resultaten zijn we best trots, met name het huisje voor Flor,
de rijstactie ( de opbrengst is genoeg om een jaar lang rijst te eten) zijn
de hoogtepunten dit afgelopen jaar maar ook dat weer alles netjes
geverfd is en dat we veel onderhoud hebben gedaan maakt dat Bahay
Aurora er piekfijn bij ligt.
Onze financiële administratie heeft wederom afgelopen jaar een flinke
kwaliteitslag gemaakt. Het was al goed maar met een aantal bijstellingen
van de afgelopen periode gaan we een nieuwe fase in, financiering op
basis van bezettingsgraad is toch weer professioneler dan voorheen. Ook
onze projectaanvragen zijn gestandaardiseerd om professioneler naar
buiten te treden. De fundamenten van Bahay Aurora worden steeds
steviger.
Een fijne woon- en werkomgeving creëer je niet alleen door alles mooi te
maken, dat doe je ook door met liefde en zorg om te gaan met de
kinderen die bij ons wonen. Ook in die zin is Bahay Aurora steeds bezig
om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Afgelopen jaar zijn
medewerkers weer naar verschillende cursussen geweest om hun kennis
op niveau te houden.
Niet in de laatste plaats zijn we heel blij met het vinden van een nieuwe
partner waardoor we in ieder geval de komende vier jaar onze
financiering van de lopende kosten hebben geborgd. Door de steun van
onze partner zullen we de komende periode uitbreiden naar 45 kinderen.
Hun bijdrage geeft rust en stabiliteit en daarmee kunnen we Bahay
Aurora verder uitbouwen tot een heerlijke woonplek en een uitstekende
werkplek.
Op naar de toekomst !
Herke Smidstra
Voorzitter SNF
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Flor op de veranda van haar eigen woning.
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Richtlijnen
Terugblik
Opvang
Het afgelopen jaar hebben we voornamelijk met een bezetting gewerkt
van 30 kinderen, soms een paar meer. De instroom van nieuwe kinderen
is zoals altijd een moeizaam proces omdat we afhankelijk zijn van
instanties die bepaalde documenten moeten verstrekken die nodig zijn
voordat we kinderen daadwerkelijk kunnen opvangen. (Geboortebewijs,
medisch onderzoek, long foto, onderzoek van een maatschappelijk werker
etc) Hierdoor blijven kinderen onnodig in een onzekere en potentieel
gevaarlijke situatie, we proberen hier actief in te bemiddelen om
betrokken kind zo snel mogelijk te kunnen opvangen. We doen ons best
om deze kinderen zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden als ze
eenmaal in Bahay Aurora geplaatst worden.
Het is wel zorgelijk dat we steeds meer kinderen krijgen aangeboden die
op het randje van psychiatrie balanceren. Het is ingewikkeld om deze
kinderen op te vangen tussen normaal begaafde kinderen. Ook is de trend
dat we steeds meer slachtoffers van sexueel geweld aangeboden krijgen.
Met name in dit soort gevallen is een snelle plaatsing van groot belang.
Het medewerkers bestand is het afgelopen jaar vrij stabiel gebleven.
Onze maatschappelijk werker heeft ontslag genomen omdat ze ging
trouwen en zwanger was. Daarnaast hebben we een verpleegkundige
aangetrokken, deze medewerker wordt gedeeltelijk betaald door een
kerkgemeenschap uit Amerika. Onze medische zorg is goed geborgd door
deze overeenkomst. Onze manager heeft ontslag genomen , ze had een
andere baan aangeboden gekregen. Voorlopig nemen Herke en Arlene het
management waar.

Bestuur in Nederland
Het bestuur in Nederland is in 2013 ongewijzigd gebleven.
De bestuursleden zijn :
Voorzitter
: Herke Smidstra
Penningmeester : Henk Klaassen
Secretariaat
: Astrid van Diepen-Vink
Lid
: Jurgen Duringhof
Lid
: Robert Van Halm
Alle werkzaamheden van de bestuursleden zijn onbezoldigd.
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Samenwerking met Wings of Support (WOS)
De stichting Wings of Support heeft ook afgelopen jaar een deel van de
exploitatiekosten voor haar rekening genomen. De laatste fase is
afgerond en er is verantwoording afgelegd. We kijken terug op een fijne
samenwerking en hopelijk dat we in de toekomst ook weer een beroep
kunnen doen op Wings of Support. Het is een feit dat door de
ondersteuning van Wings of support Bahay Aurora een enorme boost
heeft gehad om de kwaliteit en omvang van de opvang te verbeteren.
Samenwerking met nieuwe financier
De timing kon niet veel beter, de ondersteuning van WOS voor de
exploitatiekosten was afgerond en de ondersteuning van de
exploitatiekosten door een vermogens fonds uit het midden van het land
is begonnen. Na een aantal kennismakingsgesprekken heeft men besloten
ons voor de komende vier jaar te ondersteunen in de exploitatie kosten
,een deel van die ondersteuning zal bestaan uit projecten ter verbetering
van de kwaliteit van de opvang. Deze overeenkomst kwam als een
geschenk uit de hemel. Een exploitatie begroting sluitend maken is het
aller moeilijkste om een ontwikkelingsproject draaiende te houden. Na de
afspraak met dit vermogens fonds kunnen we ons weer richten op een
stabielere toekomst. Tijdens de Kerst is een afvaardiging van deze groep
op bezoek geweest bij Bahay Aurora .
Evaluatie doelstellingen 2013 en doelstellingen 2014
Evaluatie doelstellingen 2013

1. Versteviging van de buitenmuren.
Toelichting:
In 2009 was er een grote overstroming die veel schade heeft
aangericht aan Bahay Aurora. Afgelopen jaar was er wederom een
grote overstroming die veel schade heeft aangericht in de
omgeving. Door de verbeteringen die we eerder hebben
aangebracht hebben we afgelopen jaar geen schade gehad. Het
was echter kantje boord dus het is zaak om toch nog meer
verstevigingen aan te brengen om het hoge water buiten de muren
te houden.
Dit jaar is er wederom gewerkt aan versteviging (middels
struikgewas en grond) van de buitenmuur. Om de klus goed af te
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ronden dient er een verwijderbare damwal te komen die we voor
de buitenpoort kunnen zetten zodat bij hoog water het water niet
kan binnenkomen door de poort. Hiervoor is inmiddels een
projectplan geschreven en in 2014 gaan we fondsen zoeken om dit
af te ronden. Doelstelling gedeeltelijk behaald.
2. Fondsen werven in Nederland.
Toelichting :
Er dienen fondsen te worden geworven in Nederland, hoe we dat
gaan doen overleggen we met elkaar in de bestuursvergadering die
ongeveer 6 keer per jaar wordt gehouden.
We hebben een nieuwe partner gevonden die een deel van de
exploitatiekosten gaat bekostigen vooralsnog voor een periode van
4 jaar. Door deze ondersteuning gaan we doorgroeien naar 45
kinderen, onze maximale bezetting. Naast de komst van deze
nieuwe partner zien we dat er meer fondsen werden binnengehaald
in 2013, het bestuur raakt beter op elkaar ingespeeld en dat
resulteert in meer inkomsten. Als stichting zijn we gaan samen
gaan werken met een officiële fondsenwerver. Hij begeleidt ons in
het zoeken en aanschrijven van nieuwe sponsoren. Het resultaat
mag er zijn: we hebben daarmee een nieuwe mini-bus kunnen
bekostigen, hetgeen ons anders nooit gelukt was omdat het om een
hoog bedrag gaat. De nieuwe auto is inmiddels geleverd, met
bescherming tegen het zware verkeer (bul-bar) en een carport
hebben we met deze fundraise actie ook kunnen bekostigen.
Doelstelling gehaald en als stichting willen we deze lijn voortzetten
zodat we meer nieuwe bruikbare adressen in ons bestand krijgen
en zelf ook kunnen leren waar we moeten zijn om projecten in te
dienen.

3. Huisje voor Flor.
Toelichting :
Flor (kind uit Bahay Aurora) is verstandelijk beperkt en inmiddels
boven de 21 jaar. Ze kan door haar gedrag en leeftijd niet meer
met kleine kinderen op één kamer slapen. We kunnen haar ook niet
uitplaatsen, dus hebben we een klein huisje voor haar gaan
gebouwd op het terrein. Op deze manier kan ze gebruik maken van
de faciliteitenvan Bahay Aurora , maar toch beschermd en
tegelijkertijd zelfstandig kan wonen. Tijdens de jaarlijkse
feestelijkheden georganiseerd tijdens Independance day in
Spaarnwoude is Bahay Aurora verkozen als het project waar een
deel van de inkomsten naar toe ging. Van deze inkomsten is een
prachtig huisje gebouwd voor Flor op het terrein van Bahay Aurora.
Doelstelling gehaald.
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4. Intensiever gebruik Social Media
Toelichting:
Jeugd maakt intensief gebruik van social media. Om vrijwilligers te
bereiken, een activiteit te organiseren of om donateurs te werven is
het van belang hiervoor actief te zijn op de social media. We willen
vrijwilligers vragen ten tijde van hun verblijf op de Filippijnen om
zoveel mogelijk nieuwtjes op social media te plaatsen. De
spelregels daarvoor dienen eerst nog ontwikkeld te worden.
Afgelopen jaar is er vrijwel elke week een nieuwtje geplaatst op
onze facebook pagina en op onze website. Door de vele reacties is
helder dat we deze doelstelling gehaald hebben.
5. Kweekvis
Toelichting:
Een jaar geleden hebben we een hele tijd kunnen eten van onze, in
eigen beheer, gekweekte vis. Afgelopen jaar is daar niks mee
gedaan maar komend jaar moeten we dit weer nieuw leven in
blazen.
Doelstelling is niet gehaald. Reden is dat het onderhoudsteam
afgelopen jaar gewoon te veel andere klussen had op het terrein.
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6. Tyfoon bescherming ramen
Toelichting :
De Filippijnen worden elk jaar getroffen door de tyfonen, welke veel
schade aanrichten. Door de ramen af te schermen met
tyfoonbescherming kunnen we veel schade voorkomen.
Doelstelling ten dele gehaald. De ramen van alle woongebouwen
zijn vervangen door aluminium kozijnen met glas. Een geweldige
verbetering ten opzichte van de shuttles. Veiliger en geen
binnenkomend water meer tijdens regenbuien. Bij de school dienen
de ramen nog te worden vervangen.

7. Vervanging vloeren slaapkamers unit 1
Toelichting :
De vloeren in de slaapkamers van de units hebben zeil. Door de
overstroming van 2009 is dat zeil beschadigd en aan vervanging
toe. Doelstelling niet gehaald. Gedurende het jaar ontstonden er
andere prioriteiten die we voorrang hebben gegeven. Hier willen we
uiteraard nog aan werken in 2014.
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Projecten die we buiten het werkplan om hebben gerealiseerd :
1. Afronding van het project om de kapotte watertanks te
vervangen.

2. Rijstproject. Robin Derksen wilde afvallen en heeft hier een actie
van gemaakt. Hij liet zich betalen per afgevallen kilo. Daarnaast
hebben we net als voorgaande jaren geld ingezameld om voor
een jaar rijst in te kopen, een zeer succesvol project omdat we
vooraf hebben betaald hebben we op deze manier veel geld
kunnen besparen. Ten tijde van de aankoop (Dec 2013) was de
rijst in de markt P 48 per kg ( Feb 2014 al P 50). December 2013
hebben we 204 zakken rijst aangekocht van 50 kg. Aankoop prijs
kg was P 39 p/kg Een besparing van P 9,-p/kg x 204 x 50 = P
91.800 =
€ 1530,-
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3. Walkaton 2013. In April hebben we een wandeltocht
georganiseerd waar honderden kinderen en volwassenen aan
meegelopen hebben.

4. Restauratie douches en toiletten.

5. Summercamp. Alle kinderen zijn 4 dagen op kamp geweest.
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6. Reparatie truck. Deze truck gebruiken we voor de afvoer van
huisvuil.

7. Verven gebouwen.
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8. AVR project. We hebben apparatuur aangeschaft om te zorgen
dat onze elektrische apparaten niet steeds meer stuk gaan door
onregelmatige stroomvoorziening.
9. Folder/flyer. In Nederland hebben we als stichting nog wel eens
promotie activiteiten maar we hadden nooit echt iets goeds om
uit te lezen, bijvoorbeeld achter een kraam. We hebben daarom
dit jaar een mooie folder laten ontwikkelen die ontworpen is door
een bevriend ontwerpster en betaald is door een sponsor.
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DOELSTELLINGEN 2014

1. Uitbreiding naar 45 kinderen.
Toelichting :
Afgelopen paar jaar hebben we steeds rond de 30 kinderen
opgevangen, soms een paar meer. Dit had alles te maken met onze
inkomsten. Nu die inkomsten door onze nieuwe partner in ieder
geval voor de komende 4 jaar gegarandeerd zijn gaan we
uitbreiden. Er zal extra personeel worden aangetrokken en Bahay
Aurora zal op zijn maximale capaciteit gaan draaien. Een leuke
uitdaging, elk bed bezet !
2. Half way housing project
Toelichting:
Het is voor kinderen een grote stap om van Bahay Aurora, een
beschermde omgeving waar alles geregeld is de stap te maken naar
zelfstandigheid en je alles zelf moet doen. Om die stap kleiner te
maken willen we een tussenstation creëren waar de kinderen die op
nominatie staan om uitgeplaatst te worden een tijd kunnen wonen
met beperkte begeleiding. Zo kunnen de kinderen langzaam
overgaan naar zelfstandig wonen, we hebben gezien dat als
kinderen uit huis gingen en zelfstandig gingen wonen zonder
begeleiding, dit toch niet helemaal goed ging. Dit punt willen wij de
komende jaren veel aandacht gaan geven.
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3. Speeltuin project
Toelichting:
Door jarenlang gebruik is de speeltuin toe aan renovatie. De
kinderen maken er veel gebruik van. We hebben een nieuw project
plan met begroting geschreven en ingediend bij “sponsorplons”, een
initiatief uit Enkhuizen waarbij kinderen geld voor het goede doel
bijeen zwemmen. We hopen hiermee in 2014 de speeltuin te
vernieuwen/te renoveren.
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4. Damwal project
Toelichting :
We hebben te maken met steeds meer overstromingen. Ook
afgelopen jaar was de omgeving van Bahay Aurora overstroomd.
Onze muren zijn goed versterkt dus we kunnen het water buiten
houden. Onze toegangspoort die iets hoger ligt is de enige zwakke
schakel tegen een overstroming. Om dit te voorkomen willen we als
er dreiging is van een overstroming een tijdelijke damwal bouwen.
Als het gevaar geweken is kunnen we dan de damwal weghalen. Dit
project willen wij indienen bij de stichting Wings of Support.

Stichting Noodhulp Filippijnen

FABKI Baras, Rizal

Nederland

Filippijnen

18

Jaarverslag 2013

5. Opslag ruimte
Toelichting:
Bahay Aurora heeft geen opslagruimte. Dat is lastig en onhandig.
Materialen zijn kostbaar en dienen in een goed afsluitbare ruimte
opgeslagen te kunnen worden. Hier wil de stichting een
projectvoorstel met begroting voor indienen bij één van onze
grotere sponsoren.
6. Computers voor medewerkers
Toelichting:
Medewerkers hebben gebruikte computers van de Nederlandse
Ambassade. Die computers beginnen kuren te vertonen omdat ze
alweer een aantal jaren in gebruik zijn. Voor onze medewerkers
willen we nieuwe computers aanvragen. De gebruikte computers
gaan dan door naar de computer ruimte voor de kinderen
7. Verbouwing activiteitenruimte beneden tot kantoor.
Toelichting:
Momenteel hebben de maatschappelijk werkers een
slaapkamer op unit 2 in gebruik. De house parents hebben
een computer in de woonkamer van unit 2 staan. Door de
uitbreiding naar 45 kinderen komen er meer medewerkers
en meer kinderen. Die slaapruimte is nodig voor de
medewerker die s-nachts op unit 2 slaapt. Nu slaapt die bij
de kinderen. De schoolruimte beneden kan opgedeeld
worden in 2 kantoren, 1 kantoor voor de maatschappelijk
werkers, De tweede ruimte voor de
administratie en de administratief medewerker. De school
beneden wordt vrijwel alleen in de middag gebruikt door de special
kids (kinderen die meer aandacht vergen). Die kunnen ook prima
terecht in unit 3 omdat de kinderen naar school zijn. We gaan de
afscheidingen in de ruimte zo maken dat we in de toekomst het ook
weer eenvoudig kunnen veranderen in een activiteiten ruimte.
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8.Tyfoonbescherming daken.
Toelichting:
Tijdens de tyfoon in Leyte werd duidelijk dat bij een supertyfoon
betonnen gebouwen wel blijven staan maar de daken waaien er
vaak af waardoor het toch weer gevaarlijk wordt. We gaan iets
bedenken om de daken sterker te maken zodat de golfplaten er
niet meer vanaf kunnen waaien.

9.WOS budget special kids
Toelichting:
Dit is een lopend project. Er was een bedrag over tijdens de afbouw
van de keuken die door Wings of Support is betaald. Dit
overgebleven bedrag is beschikbaar gesteld voor activiteiten van de
kinderden met een verstandelijke beperking. Dat budget is nog niet
uitgeput.

Zelf verdediging project
Toelichting:
Medewerkers hebben geconstateerd dat veel van een kinderen
een laag zelfbeeld hebben en vaak gediscrimineerd worden. Om
meer zelfvertrouwen te krijgen is een cursus zelfverdediging een
middel (naast andere middelen) om dat te bereiken. We willen
een project voorstel en begroting indienen bij potentiële
sponsoren.

10.
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Medisch project
Toelichting:
Stefanie , een voormalig stagiaire heeft middels een actie een
budget ingezameld voor medische zaken. We bekostigen hiermee
medische zaken die de kinderen aangaan. Het budget is nog niet
uitgeput dus het project loopt door in 2014.

11.

Vervanging vloer slaapkamers unit 1
Toelichting:
De vloeren in de slaapkamers van de units hebben zeil. Door de
overstroming van 2009 is dat zeil beschadigd en aan vervanging
toe

12.

13.

Uitbreiding bestuur in Nederland.
Toelichting:
Bahay Aurora groeit en wordt steeds professioneler. Dat brengt
veel werkzaamheden met zich mee. Bekwame mensen zitten
vaak krap in hun tijd vandaar dat we op zoek zijn naar een
uitbreiding van het bestuur zodat de we de taken goed kunnen
verdelen.
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Lange termijn doelstellingen

1. Aankoop auto
Toelichting:
Bahay Aurora ligt afgelegen tussen 2 dorpen. Dit brengt een grote
afhankelijkheid van transport met zich mee. Onze auto is totaal
versleten en we hebben derhalve veel reparaties. We gebruiken de
auto om boodschappen te doen, kinderen van en naar school te
brengen als het hard regent en dat komt vaak voor. Daarnaast
gebruiken we de auto om
kinderen met een verstandelijke beperking dagelijks te halen en thuis
te brengen zodat ze kunnen deelnemen aan het activiteiten
programma bij ons op het terrein. Dat lijkt luxe maar zonder deze
voorziening komen de kinderen gewoon niet. Ouders kunnen vaak het
transport niet betalen of zien het nut van het klasje niet in. (overigens
worden in Nederland deze kinderen ook thuis opgehaald)
Beleid:
Samen met een professionele fondsenwerver zijn we bezig fondsen te
werven. Zodra de fondsen binnen zijn gaan we de auto aanschaffen.
Kosten: P 1,560.000
Financiering: Projectmatig
Evaluatie:
Tegen het eind van 2013 waren de fondsen binnen en is de auto besteld.

2. Zonne-energie / alternatieve energie
Toelichting:
Een paar jaar geleden hebben we onderzocht hoe we met zonneenergie kosten kunnen besparen. Dat was destijds totaal niet rendabel.
De persoon die zich hier indertijd in had verdiept had totaal geen
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affiniteit met deze energievorm en miste technische achtergrond om
dit onderwerp goed uit te diepen. Tijden veranderen en er zijn erg veel
ontwikkelingen op het gebied van energiezuinige en milieuvriendelijke
alternatieven. Tijd om ons hier wederom in te verdiepen.
Beleid:
We gaan een vrijwilliger werven met een technische achtergrond die
dit vraagstuk voor ons gaat uitdiepen. Dan wordt er een plan
geschreven en vervolgens worden er middelen gezocht om het plan
gefinancierd te krijgen. Het doel voor 2012 is dus het plan schrijven en
niet de uitvoering hiervan.
Kosten: Nog niet bekend
Evaluatie:
(2011) Inmiddels is daar iemand mee aan de slag in Nederland om het
allemaal uit te werken.
(2012) Dit is afgerond . De uitkomst was dat het niet zinvol is via
Nederland aan zonne- energie te werken op de Filippijnen. Je schijnt
daar een ander type zonnepaneel nodig te hebben, speciaal ontwikkeld
voor de tropen.
(2013) De vader van een stagiaire heeft een eigen bedrijf in
zonnepanelen en heeft aangeboden om ons van advies te voorzien.
Volgens hem gaan de veranderingen razendsnel en is het misschien nu
wel interessant. We gaan het nog eens proberen…

3. Opvang voor verstandelijk beperkte kinderen
Toelichting:
Voor verstandelijk beperkte kinderen is totaal geen opvang in de
Filippijnen. In de loop van de jaren zijn een paar kinderen met een
verstandelijke beperking bij ons komen wonen. Het probleem is dat
deze kinderen niet uit te plaatsen zijn. Ze worden oud bij ons. We
hebben dus een vorm van opvang nodig waar deze kinderen terecht
kunnen en kunnen blijven wonen voor de rest van hun leven.
Evaluatie:
(2011) We hebben het vraagstuk onder de aandacht gebracht van de
overheid. Daar werd gelijk aangegeven dat er voor dit vraagstuk
geen budget beschikbaar is maar men erkende het probleem wel en
wilde bemiddelen om vanuit de business community fondsen
beschikbaar te krijgen.
(2012) Flor, onze oudste bewoonster, heeft een verstandelijke
beperking. Zij is illustratief voor dit vraagstuk. Ze is inmiddels boven
de 20 jaar en kan moeilijk meer samen slapen op één kamer met de
jonge kinderen. Uitplaatsing van Flor is onmogelijk. We zoeken nu
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oplossingen door op het terrein iets voor haar te bouwen. Op deze
manier kan ze beschermd wonen, gebruik maken van de faciliteiten,
maar toch gesepareerd is van de kleintjes.
(2013) Flor heeft een eigen huis op het terrein van Bahay Aurora !
Doelstelling gehaald.

Missie
Kinderen die in Bahay Aurora komen wonen, worden liefdevol opgevangen
en verzorgd. Tijdens het verblijf worden de kinderen waarden en normen
aangeleerd en worden zij gestimuleerd om een opleiding te volgen zodat
zij in de toekomst in staat zijn om in eigen onderhoud te kunnen voorzien
en om vervolgens hun kinderen een betere toekomst te kunnen geven.
Visie
Omdat wij van mening zijn dat kinderen die een opleiding hebben gevolgd
meer kansen hebben om succesvol te zijn in deze samenleving, zijn alle
kinderen van ons kindertehuis verplicht om naar school te gaan.
Een opleiding volgen is een goede garantie om werk te vinden in de
toekomst. Zeker in een land waar veel werkloosheid is.
Door de kinderen te laten opgroeien in een goede accommodatie waar
regels (structuur) en hygiëne van belang zijn, verwachten wij dat deze
kinderen in de toekomst ook zullen streven naar eenzelfde kwaliteit van
leven. Het is goed om ambities te hebben in het leven.
Een sportief lichaam is minder snel ziek. Die boodschap geven wij de
kinderen dagelijks mee. Gezonde voeding, elke dag een half uur sport,
zowel voor jongens als voor meisjes. We proberen kinderen op te voeden
op deze manier zodat ze genoeg energie hebben om gezond en actief in
het leven te staan.

Het concept
Onderwijs
Alle kinderen gaan naar school. Alleen nieuwe kinderen die van buiten de
regio komen, mogen wanneer zij bij ons komen wonen, gedurende het
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lopende schooljaar nog niet naar school. Zij mogen van de overheid pas
naar school als het nieuwe schooljaar begint.
De meeste kinderen gaan naar de basisschool in Lagundi, dat is ongeveer
500 meter verderop. De oudere kinderen gaan naar de Highschool in
Morong.
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Opvang
Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit en structuur. Het afgelopen jaar
hebben we hier volop aandacht aan besteed. Een stabiel medewerkers
bestand is de belangrijkste factor. Medewerkers hebben ook in 2013
verschillende deskundigheidstrainingen gevolgd. Het medewerkers
bestand is uitgebreid met een verpleegkundige die betaald wordt door een
kerkgemeenschap in de USA. De komst van deze verpleegkundige is een
forse kwaliteitsverbetering voor Bahay Aurora.

Stichting Noodhulp Filippijnen

FABKI Baras, Rizal

Nederland

Filippijnen

26

Jaarverslag 2013

Opvang van verstandelijk beperkte kinderen
Verstandelijk beperkte kinderen hebben het erg zwaar in de Filippijnse
samenleving.
Onze middagopvang is dus erg belangrijk, zowel voor de ouders als voor
de kinderen. Kinderen kunnen hier lotgenoten ontmoeten. Hier worden ze
geaccepteerd zoals ze zijn, met al hun beperkingen.
De druk van buiten / DSWD om kinderen met een verstandelijke
beperking op te nemen wordt groter. Dit komt doordat er geen
opvangmogelijkheden zijn. Helaas kunnen we geen kinderen opvangen
met een verstandelijke beperking, hoewel we een aantal kinderen hebben
die in mindere mate verstandelijk beperkt zijn. Deze kinderen kunnen niet
op een normale school terecht en maken dus gebruik van de middag
opvang. Uitplaatsingen / doorplaatsing van deze kinderen is heel
ingewikkeld.
De kinderen met een beperking die we opvangen zullen we zo lang
mogelijk opvangen zolang dit niet ten koste gaat van de kinderen zonder
een verstandelijke beperking die we opvangen. Om te voorkomen dat er
steeds meer kinderen met een verstandelijke beperking binnen komen
zullen we aan de poort streng gaan selecteren.
De stichting Wings of Support heeft ons afgelopen jaar een budget
toegekend om te koken met kinderen die een verstandelijke beperking
hebben. Dat budget zal genoeg zijn om tot ver in 2014 gebruik van te
maken.
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Sport en recreatie
Sport is een belangrijk onderdeel van het wonen en leven in Bahay
Aurora.
Komend jaar zal sport wederom een belangrijke plaats innemen in het
dagelijks leven van het kindertehuis. We streven ernaar om dagelijks de
kinderen te laten bewegen en sporten, bijvoorbeeld
gymnastiekoefeningen, basketbal, zumba, streetdance, hardlopen, yoga
etc.
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Promotionele activiteiten

Website
De website is onderdeel van de professionele uitstraling die we willen
uitdragen. We krijgen regelmatig positieve feedback op de site . Maar de
site is echter verouderd en toe aan vervanging. Nieuwtjes worden
regelmatig geplaatst zodat donateurs en geïnteresseerden op de hoogte
kunnen blijven van de ontwikkelingen. Het proces van de update van
onze site is begonnen, het bestuur is aan het nadenken en in december
2013 ging er een professionele fotograaf naar de Filippijnen, die had als
opdracht om foto’s te maken voor de toekomstige nieuwe site.
Social Media
Bahay Aurora heeft inmiddels een Facebook account en een beperkt
aantal volgers. Afgelopen jaar is er elke week nieuws op onze pagina
geplaatst. Dit jaar gaan we hier mee door . Door het grote aantal “likes”
mogen we concluderen dat men het leuk vindt en zo brengen we Bahay
Aurora blijvend onder de aandacht van de mensen.
Nieuwsbrieven
Ook dit jaar hebben we, zoals andere jaren, twee nieuwsbrieven
uitgebracht. Het effect was positief. Het draagt ook zeker bij aan een
professioneel imago. Dit jaar is de brief ook vertaald in het Engels, Bahay
Aurora geeft exemplaren aan onze bezoekers. We streven ernaar om onze
nieuwsbrief digitaal te versturen om verzendkosten te besparen. Ook
streven wij ernaar het jaarverslag in het Engels vertaald te hebben om zo
ook niet- Nederlandse partijen te interesseren voor Bahay Aurora.
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Vrijwilligerswerk
Ook dit jaar weer zijn er een aantal Nederlanders op bezoek geweest bij
Bahay Aurora. Dit zijn bezoeken van belangstellenden, donateurs,
vrijwilligers en stagiaires.
Dit jaar hebben we 2 stagiaires gehad die ieder een aantal maanden
geholpen hebben. Sabine, een professionele hiphopper heeft een aantal
maanden met de kids gedanst, Melissa is aanwezig geweest ter
ondersteuning van de huismoeders/vaders.
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Financieel jaarverslag

Ook over 2013 presenteren wij u de financiële verantwoording van de
Stichting Noodhulp Filippijnen (SNF) en van Felicisimo Aurora Bahay
Kalinga (FABKI). Deze verantwoording laat zien hoe het kindertehuis
Bahay Aurora in 2013 financieel heeft gedraaid.
Basis voor de cijfers van SNF zijn de bankafschriften van de ABN-AMRO
en van de ING.
Voor FABKI is de basis het boekhoudsysteem, dat is ingevoerd in 2011 en
in 2012 en 2013 nog verder is verfijnd. Dit systeem levert niet alleen
snelle en betrouwbare cijfers, maar geeft ook de mogelijkheid tot tijdige
bijsturing bij afwijkingen tussen begroting en werkelijke uitgaven.
Daarnaast is in het systeem een projectenadministratie opgenomen,
waardoor deze beter te bewaken en te controleren zijn, ook naar
sponsoren, die een project mogelijk hebben gemaakt. Tenslotte kan aan
de accountant op de Filippijnen die informatie worden aangeleverd, die hij
nodig heeft om zich een oordeel te vormen over de gevoerde
administratie en financiële verantwoording.
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Staat van inkomsten/uitgaven SNF over 2013

Staat van inkomsten/uitgaven SNF over 2013

Omschrijving
Donaties
Acties
Opvang slachtoffers tyfoon
Bijdrage WOS
Bijdragen vrijwilligers in verblijfskosten
Donaties voor Mini bus
Rente bank
Tekort"

Inkomsten
Inkomsten

Uitgaven

Uitgaven

58560
8956
3270
7172
665
37635
325
382
116965

Overboekingen naar Filippijnen
PR-kosten
Overige kosten
Kosten fondsenwerving
Bankkosten

109625
751
1250
4634
705
116965

Alle bedragen zijn in euro’s en afgerond op hele euro’s.
Donaties:
Een aantal donateurs steunt SNF met vaste bedragen per maand.
Daarnaast zijn er incidentele donaties naar aanleiding van verjaardagen,
huwelijken, jubilea en afscheid van een bedrijf. In 2013 hebben wij een
grote sponsor mogen verwelkomen en de verwachting is reëel, dat deze
sponsor ons een aantal jaren zal blijven steunen.
Acties:
Hieronder valt de jaarlijkse rijstactie, die ook deze keer weer succesvol
was. De prijs van rijst is vergeleken met een jaar geleden heel fors
gestegen, maar toch hebben wij door de actie een groot deel van de
benodigde rijst voor 2014 kunnen kopen. Een grote sponsor schonk maar
liefst 75 zakken rijst!! Genoemd moet ook zeker worden de actie, die is
gehouden op Independence Day Filippijnen in Spaarnwoude. De
organisatie kon ons een cheque overhandigen van euro 3.487,--. Dit
bedrag is besteed voor de bouw van een huisje voor Flor. Zij is een wat
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ouder meisje in het kindertehuis, dat nu zelfstandig, maar wel begeleid,
kan wonen.
Opvang slachtoffers tyfoon:
Hoewel het kindertehuis Bahay Aurora geen directe schade heeft onder
vonden van tyfoon in november hebben een aantal mensen wel een
donatie gedaan via SNF om kinderen zo nodig te kunnen opvangen of
hulpgoederen beschikbaar te kunnen stellen.
WOS:
Dit was de laatste tranche van een nog lopend project, waarbij Wings of
Support steun verleende aan het kindertehuis.
Donaties Mini bus:
In 2013 hebben wij een professionele fondsenwerver ingeschakeld om de
mogelijkheden te onderzoeken gelden te werven voor de aanschaf van
een mini bus. De oude bus was totaal versleten en er kon niet meer veilig
meegereden worden. Zeker bij het vervoer van kinderen en de
verkeerssituatie in de Filippijnen kennende, was het onverantwoord om te
blijven rijden. De samenwerking met de fondsenwerver heeft geresulteerd
in een netto opbrengst van euro 33.000,--. Dat was niet alleen voldoende
om de bus te kopen, maar ook om een carport te bouwen en de bus te
voorzien van een bullbar. Begin 2014 zal de bus worden geleverd en
kinderen en leiding van Bahay Aurora zullen daar heel blij mee want er is
weer veilig transport.
PR Kosten:
Hieronder vallen met name de kosten van de website en het twee maal
per jaar verzenden van onze nieuwsbrief. Om te besparen op de kosten
van het verzenden hebben we een oproep gedaan aan onze donateurs om
de nieuwsbrief digitaal te ontvangen.
Overige kosten:
In 2013 hebben wij in Nederland toilet- en schoonmaakartikelen gekocht
en deze verscheept naar de Filippijnen. Het prijsverschil van deze
artikelen was zo danig, dat wij een forse besparing konden realiseren.
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Balans van SNF per 31-12-2013
Omschrijving
Betaalrekening ABN
5674
Betaalrekening ING
Spaar rekening ING

Algemene reserve
Voorziening aankoop
grond
Donaties met oormerk
Reserve opvang
slachtoffers

Uit
2012

Uit
2013

5674
2270
25797

3646
2592
27121

33741

33359

20741

26089

4000
9000

4000
3270

33741

33369

Donaties met oormerk en reserve opvang slachtoffers:
In overleg met de schenkers zal hier een bestemming aan worden
gegeven.
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Bankmutaties FABKI over 2013
Ontvangsten

Omschrijving

Boekingen naar
Filippijnen
Overboekingen
derden
Rente bank

Opnames

6214020
249000
665

Opnames gestort
in kas
Bankkosten

4931000
118
6463685

4931118

Al deze bedragen zijn vermeld in de muntsoort van de Filippijnen, de
pesos. De koers was in 2013 tussen de 52 en de 60 d.w.z. 1 euro was PhP
52-60. Deze schommeling in valutakoers speelt ons parten. Immers, de
inkomsten van SNF zijn in euro’s en de uitgaven in de Filippijnen zijn in
pesos.
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Balans FABKI 31-12-2013
Omschrijving

Ult
2012

Ult 2013

Kas

47962

16220

Bank BDO

82014

1614581

129976

1630801

129976

1630801

Eigen
vermogen

Er staat op de jaar ultimo een fors bedrag op de bankrekening van FABKI
bij de BDO. De reden is, dat eind 2013 vanuit Nederland het bedrag voor
de aankoop van de mini bus is overgeboekt. Dat had alles te maken met
de (voor ons) gunstige koers van de euro versus de pesos.
Bij dit verslag wordt een overzicht gevoegd van de begroting 2013, de
werkelijke uitgaven 2013 en de begroting 2014. Dit overzicht komt uit de
boekhouding van FABKI en deze cijfers worden door een accountant op de
Filippijnen gecontroleerd.
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2013

Jaarverslag FABKI
Begroot

Algemene uitgaven
food & non-food
kleding
NUTS voorzieningen
transportkosten
medische kosten
belastingen

educatie & programma's
schoolgeld
schoolbenodigdheden
recreatie & sport

administratie en management kosten
kantoorbenodigdheden
fondsenwerving & pr
bankkosten

onderhoud
gebouwen & terrein
transportmiddelen

personeel
salaris
sociale lasten
personeelskosten

2014
Werkelijk

Begroot

PhP
954.000
PhP
72.000
PhP
240.000
PhP
96.000
PhP
72.000
PhP
36.000
PhP 1.470.000

PhP
PhP
PhP
PhP
PhP
PhP
PhP

1.150.796
53.764
258.230
108.093
52.710
120.680
1.744.273

PhP 1.716.000
PhP
78.000
PhP
264.000
PhP
108.000
PhP
72.000
PhP
136.800
PhP 2.374.800

PhP
PhP
PhP
PhP

140.004
36.000
30.000
206.004

PhP
PhP
PhP
PhP

137.448
42.802
17.105
197.355

PhP
PhP
PhP
PhP

192.000
61.200
27.600
280.800

PhP
PhP
PhP
PhP

42.000
24.000
6.000
72.000

PhP
PhP
PhP
PhP

33.963
17.144
6.700
57.807

PhP
PhP
PhP
PhP

42.000
36.000
8.400
86.400

PhP
PhP
PhP

72.000
48.000
120.000

PhP
PhP
PhP

95.138
37.617
132.755

PhP
PhP
PhP

84.000
36.000
120.000

PhP 1.105.872
PhP
121.752
PhP
39.000
PhP 1.266.624

PhP 1.139.667
PhP
167.742
PhP
41.417
PhP 1.348.826

PhP 1.456.980
PhP
207.192
PhP
54.000
PhP 1.718.172

projecten

PhP

300.000

PhP

1.372.723

PhP 3.523.000

bijzondere uitgaven

PhP

90.000

PhP

90.000

Totaal

PhP 3.524.628
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Toelichting op jaarverslag FABKI
Er is een forse afwijking tussen de begroting 2013 en de werkelijkheid
2013. De cijfers moeten echter in twee categorieën worden onderscheiden
namelijk de reguliere uitgaven en de bijzondere uitgaven c.q. de
projecten. Voor die laatste categorie worden alleen uitgaven gedaan als
daar ook daadwerkelijk middelen van SNF of van derden voor beschikbaar
zijn. Deze categorie is nauwelijks te begroten. Er wordt een project
voorgesteld en daarna worden middelen gezocht om dat project te
kunnen uitvoeren. Komen deze middelen er niet of onvoldoende, dan
wordt het project afgeblazen of afgeslankt uitgevoerd. De kosten mogen
niet ten laste van de exploitatie gaan.
De reguliere uitgaven in 2013 bedroegen 3481016 en begroot was
3134628. Met name de stijging van de voedselprijzen en het onverwacht
meer belasting moeten betalen aan de overheid veroorzaakten de
overschrijding. Wettelijke maatregelen zorgden ook voor een
overschrijding van de post salarissen en sociale lasten. Conclusie mag
zijn, dat de overschrijding grotendeels is veroorzaakt door
omstandigheden, die niet te begroten waren. De beïnvloedbare kosten
zijn in het algemeen goed in de hand gehouden en hier is een compliment
op zijn plaats.
Voor 2014 is een begroting gemaakt voor reguliere uitgaven van 4637856
en dat mag een forse verhoging heten. In 2013 waren er gemiddeld 31,4
kinderen opgenomen in Bahay Aurora en per kind is er uitgegeven een
bedrag van 110860. Voor 2014 mikken wij op een gemiddelde van 42
kinderen en bij de voorziene reguliere uitgaven is gerekend met 110425.
De uitbreiding van het aantal kinderen is mogelijk doordat een grote
sponsor zich voor een aantal jaren heeft verbonden een substantiële
bijdrage te leveren in de exploitatiekosten. De begroting is verder verfijnd
door een onderscheid te maken in variabele en vaste kosten en een groep
semi vaste kosten. De begroting kan hierdoor per maand worden bepaald
mede aan de hand van aantal kinderen en aantal personeelsleden.
In Nederland moeten wij voortdurend alert blijven op mogelijkheden om
fondsen te verwerven. Gelukkig is een steeds grotere groep van mensen
bereid daar de schouders onder te zetten. In de Filippijnen zal het uiterste
gevraagd worden om de kosten te beheersen en zal er nog meer dan tot
nu toe geprobeerd moeten worden ook in de Filippijnen inkomsten te
verwerven, in geld of in natura.
Henk Klaassen
Penningmeester SNF
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Nawoord
Al jaren roepen we dat we professioneler worden, dat het steeds beter
gaat. Dat is ook zo, kan het dan altijd beter ?
Het antwoord is ja ! Het kan altijd beter ook al ben je tevreden met het
resultaat van nu.
Waarom, zijn we dan nooit tevreden ?
Om medewerkers en bestuur gemotiveerd te houden moet een
organisatie vooruitgang boeken. Dat oppeppen, die swing in de
organisatie brengen moet van ons komen. Steeds de lat een beetje hoger
leggen zonder dat je te veel eisend wordt. Zolang medewerkers
gemotiveerd zijn en meedenken aan vooruitgang gaat het goed. Als
medewerkers het goed hebben bij Bahay Aurora dan hebben de kinderen
het ook goed. Uiteindelijk gaat het ons daar om.
Afgelopen jaar zijn we zeer gemotiveerd geraakt door de ondersteuning
van het vermogens fonds uit “het Midden van het land”. Om die “swing”
in de organisatie te houden moet je niet teveel “overlevingszorgen” aan je
hoofd hebben. Nu we weer met vol vertrouwen naar de toekomst kijken
gaan we hele leuke dingen doen met Bahay Auropra.
Let all things be done in love.
Herke Smidstra,
Voorzitter Stichting Noodhulp Filippijnen
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