Bahay Aurora “Let all things be done in love “

Jaarverslag 2016
Stichting Noodhulp Filippijnen

Kerngegevens Bahay Aurora
Nederlandse organisatie:

Stichting Noodhulp Filippijnen (SNF) statutair gevestigd te Haarlem

Bestuursleden:

Herke Smidstra
Bram Rozeboom
Lies Smit-Laterveer
Stephanie Hulskotte
Laurens Sloot

Correspondentie adres:

Parelgras 19
1687 WV Wognum
Nederland

Secretariaat:

Parelgras 19
1687 WV Wognum
Nederland
info@bahayaurora.nl

Bankrekening SNF:

ABN AMRO:
ING:
t.n.v.:

NL10 ABNA 0553773283.
NL94 INGB 0000 3877 83
St. Noodhulp Filippijnen te ‘s-Hertogenbosch

Kamer van Koophandel:

KVK nummer:

41189955

Filippijnse zuster-organisatie:
Adres:

Felicisimo Aurora Bahay Kalinga (FABKI)
Sitio Ulahan
Barangay Santiago
Baras Rizal
Filippijnen

Bankrekening Bahay Aurora Bank:

Banco de Oro Unibank, Inc (F.A.B.K.I.)
t.n.v.: Felicisimo Aurora Bahay Kalinga Inc
Sitio Ilog Pugad. Brgy San Juan
Tay Tay, Rizal, Filipijnen

Bankrekeningnummer:

4060086706
BIC/swift code:

Website:

www.bahayaurora.nl

voorzitter
penningmeester
secretaris
social media
commerciële activiteiten

BNORPHMM

Inhoudsopgave
Deel 1
Voorwoord Richtlijnen
•

Missie en visie

•

Terugblik

•

Doelstellingen 2016 en evaluatie

•

Doelstellingen 2017

Veranderingen en aanpassingen in het concept
•

Personeel

•

Onderwijs

•

Opvang

•

Opvang van verstandelijk beperkte kinderen

•

Sport en Recreatie

Promotionele activiteiten
•

Website

•

Social Media

•

Nieuwsbrieven

•

Vrijwilligers werk

Deel 2
Financiële planning en verantwoording
•

Staat van inkomsten en uitgaven SNF

•

Balans SNF

•

Financiële verantwoording FABKI

•

Bankmutaties FABKI

•

Staat van baten en lasten FABKI

•

Jaarverslag FABKI

Nawoord

Voorwoord

Deel 1
Het is ontzettend fijn dat we de laatste twee jaar weer goede
enthousiaste en gekwalificeerde mensen in ons bestuur konden
aantrekken. We zijn dan ook heel blij met de komst van
Laurens Sloot. Samen met zijn vrouw Gerdien die als
vrijwilliger een belangrijke steun is om onze (Filipijnse)
financiën in goede banen te leiden. Met deze groep mensen
kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
Astrid Vink heeft na vele jaren trouwe dienst er voor gekozen
om het stokje door te geven. We zijn heel dankbaar voor haar
loyaliteit en inzet in een moeilijke periode.
Afgelopen jaar hebben we naast de vele materiële projecten
(een nieuwe verdiepingsvloer, voorlichtingsruimte en allerlei
reparaties) ook een kwaliteitsslag kunnen maken door een
verpleegkundige aan te trekken. De medische kosten zijn
weliswaar omhoog gegaan maar de verzorging van onze
kinderen is hierdoor zeker verbeterd.
We hebben een fantastische voorlichtingsruimte gebouwd waar
medewerkers middels Powerpoint presentaties nu wekelijks
verschillende voorlichtingsprogramma’s geven. Preventie is erg
belangrijk in het werk wat we doen. Voorlichting op het gebied
van hygiëne, omgangsvormen, ziekte en politieke
ontwikkelingen.
Elk jaar loopt het aantal donateurs wat terug, dit is een
zorgelijke ontwikkeling. Middels diverse acties proberen we
deze ontwikkeling om te buigen en het aantal donateurs uit te
breiden.

Herke Smidstra
Voorzitter SNF

Missie

Kinderen die in Bahay Aurora komen wonen, worden liefdevol
opgevangen en verzorgd. Tijdens hun verblijf wordt de
kinderen normen en waarden aangeleerd en worden ze
gestimuleerd om een opleiding te volgen. Hierdoor zijn ze in de
toekomst in staat zijn om in eigen onderhoud te voorzien om
vervolgens ook hun kinderen een betere toekomst te geven.

Visie
Kinderen met een opleiding hebben immers meer kansen om
succesvol te zijn in de samenleving. Derhalve zijn alle kinderen
van ons kindertehuis verplicht om naar school te gaan. Een
gedegen opleiding is een goede garantie op werk en dus een
leefbaar bestaan.

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.
Belangrijk is gezonde voeding, elke dag een half uur sport,
zowel voor jongens als voor meisjes. Een sportief lichaam is
niet snel ziek, dus gezonder en sterker. Die boodschap geven
wij de kinderen dagelijks mee.

