
Word donateur 
Om de dagelijkse kosten van het kindertehuis (personeel, 
voeding, kleding, medische kosten, schoolkosten, gas,  
water, licht etc.) te bekostigen is maandelijks veel geld  
nodig. Bahay Aurora is volledig afhankelijk van giften en 
donaties. Daarom is een structurele bijdrage van donateurs 
van groot belang.  
Door de jarenlange steun die veel donateurs geven, kan 
het kindertehuis bestaan en vinden straatkinderen een thuis 
bij Bahay Aurora. U kunt zich aanmelden via onze website. 
www.bahayaurora.nl

Gift
Op de website kunt u lezen waarvoor gedoneerd  
geld wordt ingezet. Gegarandeerd zal 100% van uw  
bijdrage ten goede komen aan de straatkinderen die  
opgevangen worden in Bahay Aurora.

Een voorbeeld van een mooie online donatie is:

Rijstzakken actie
Rijst is het hoofdbestanddeel van alle maaltijden op de  
Filippijnen. Bahay Aurora heeft per week 3 zakken rijst  
(van 50 kg) nodig om alle monden te kunnen voeden.

Ook losse giften zijn uiteraard van harte welkom. 
Op de website kunt u lezen waarvoor uw bijdrage wordt  
ingezet. Het is niet alleen mogelijk incidenteel te doneren 
ook kunt u periodiek schenken met fiscale voordelen. 
Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via onze website  
www.bahayaurora.nl

Hoe kunt u helpen?
Bahay Aurora kan uw hulp heel goed gebruiken. 

Dit kan op verschillende manieren:
 ik word donateur
 ik doe een eenmalige gift
 ik doe mee met de rijstzakkenactie

Ga naar de website en vul ons electronisch formulier  
in of maak gebruik van dit formulier en stuur dit ingevuld  
in een voldoende gefrankeerde envelop aan: Secretariaat  
‘Stichting Noodhulp Filippijnen’, Velderwoude 52,  
5221 PC ‘s-Hertochenbosch

Naam:

Achternaam:

Adres:

Plaats:

e-mail:
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Onze gegevens
Bahay Aurora wordt vanuit Nederland ondersteund door 
de Stichting Noodhulp Filippijnen

Wij zijn te bereiken via: 
E-mail: info@bahayaurora.nl 

Bankgegevens:
ABN AMRO: NL10 ABNA 0553773283
ING: NL94 INGB 0000387783  
Ten name van ‘Stichting Noodhulp Filippijnen’
K.v.K. nr.: 41 189 955 
Aangemerkt door de belastingdienst als ANBI 
(ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling)

Lokatie Bahay Aurora
Bahay Aurora is gevestigd in 
Baras, Rizal (Filippijnen)
Dit is ongeveer 2,5 uur rijden met de auto vanaf de hoofdstad Manilla.

Mocht u de exacte adresgegevens nodig hebben,  
dan kunt u deze verkrijgen via het secretariaat of  
contactformulier.

www.bahayaurora.nl
www.facebook.com/bahayaurora.nl
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Kindertehuis
op de Filippijnen



Let all things 
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Bahay Aurora
 
Bahay Aurora is een kleinschalig kindertehuis op de  
Filippijnen gelegen in Baras (2,5 uur rijden van Manilla). 
Bahay Aurora heeft plaats voor de opvang van 45 kinderen. 
Bahay Aurora vangt jongens en meisjes op in de leeftijd  
van 3 tot 21 jaar. 

Bahay Aurora heeft een gemotiveerd team van medewerkers 
dat de kinderen begeleidt en het tehuis draaiende houdt: 
maatschappelijk werkers, huismoeders en -vaders, kok en 
onderhoudsmedewerker. Alle kinderen gaan naar school. 
Buiten schooltijd is er een groot aanbod aan activiteiten  
voor de kinderen. 
Ook biedt het kindertehuis dagopvang voor kinderen  
met een verstandelijke beperking.

Herke en Arleen Smidstra richtten samen het tehuis op,  
het kindertehuis bestaat al sinds 1992. Door hun jarenlange 
ervaring hebben zij veel kennis opgedaan en het motto bij 
Bahay Aurora is: ‘Let all things be done in love’. De visie 
van Bahay Aurora is door middel van huisvesting, voeding 
en onderwijs een basis te leggen om de kinderen te laten 
opgroeien tot gezonde verantwoordelijke en goed opgeleide 
jonge mensen die op termijn een zelfstandig bestaan  
kunnen opbouwen.

De Filippijnen 
De Filippijnen is een groot eilandenrijk (meer dan 7000 
eilanden) in Azië met 100 miljoen inwoners waar 70 talen 
worden gesproken. De voertaal is Engels. 
De Filippijnen zijn 300 jaar een Spaanse kolonie geweest en 
in 1898 maakten de Amerikanen hier een eind aan. Pas in 
1946 werden de Filippijnen een echt onafhankelijk land. De 
hoofdstad Manilla is gelegen op het grootste eiland Luzon 
en telt 13 miljoen inwoners. De Filippijnen is een democra-
tische republiek. Maar er is sprake van een kleine rijke elite 
die de macht en middelen in handen heeft. Het grootste 
deel van de bevolking leeft onder het bestaansminimum.

Straatkinderen 
De Filippijnen kent een scherpe tegenstelling tussen rijk 
en arm. Door problemen thuis, door armoede gedreven 
en zonder sociaal vangnet komen veel kinderen op straat 
terecht en gaan niet naar school. Op straat moeten deze 
kinderen maar zien te overleven. Dit doen ze met verkoop 
van artikelen, klusjes doen, bedelen, drugshandel, diefstal 
en ook niet zelden komen kinderen in de prostitutie terecht. 

Kinderen leiden een keihard bestaan op straat.  
Een bijkomend probleem is chronische ondervoeding. 
Hierdoor is er bij veel straatkinderen sprake van een  
ontwikkelingsachterstand (zowel fysiek als mentaal) en  
een slechte gezondheid.

Hoe komen kinderen  
bij Bahay Aurora?
Elke barangay (buurtschap) heeft een barangay captain 
(buurt burgemeester). Als er binnen een wijk kinderen  
op straat komen te staan door problemen thuis wordt  
dat vaak gemeld bij de barangay captain. Die neemt  
contact op met een maatschappelijk werker van de  
DSWD (Dept. of Social Welfare) in het gemeentehuis.  
Deze stelt een onderzoek in. Als het kind opvang nodig 
heeft kan plaatsing volgen in Bahay Aurora.

Sinterklaas!

School
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Beste Vrienden,  
 
Soms  heb je van die momenten 
dat je denkt: Ja, daar doen we 
het voor ! Toen Jody verenigd 
werd met haar moeder en twee-
lingzusje, dat was zo n moment. 
Jaren hebben we gezocht naar 
hun adres en dan gelukkig, einde-
lijk gevonden. Zowel moeder als 
kind zijn dolgelukkig om elkaar 

weer te zien. Dat maakt ons blij en dan weten we waar we dit werk voor 

doen.  Het is natuurlijk ook een groot compliment voor onze maatschappe-

lijk werkster Jazel, zij heeft het grootste deel van het zoekwerk verricht. We 

doen ons werk nog altijd met liefde: “Let all things be 

done in Love”. 
Iedereen draagt zijn steentje bij, op de Filipijnen 

maar ook  in Nederland. Arlene belt elke dag met de 

Filipijnen om met verschillende medewerkers te 

praten over dingen die ze heeft gelezen in het dage-

lijks rapport wat we toegestuurd krijgen. Meekijken, 

ondersteunen en adviseren, elke dag weer. Door 

haar worden heel veel problemen tijdig onderkend 

en opgelost, ze is een stille kracht. Je merkt er niks 

van maar haar bijdrage is van onschatbare waarde 

voor het wel en wee in Bahay Aurora, ze geniet het 

respect van iedereen en men luistert naar haar. “ Let all things be done in 

Love”  
Een maand geleden is Melissa uit Nederland als vrijwilligster bij ons komen 

werken. Na 2 weken vroeg ik haar wat haar eerste indrukken waren en wat 

haar het meeste opviel. Ze zei dat het net één grote familie is. Dat is één 

van de beste complimenten die ik tot nu toe gehoord heb over Bahay Auro-

ra. Dit is namelijk precies onze visie, kinderen moeten zich welkom en 

thuis voelen. Als we medewerkers aantrekken zeggen we altijd dat het de 

bedoeling is dat ze zo lang mogelijk blijven, minimaal 5 jaar. Als je andere 

plannen hebt moet je hier niet komen werken. Ouders vervang je ook niet 

na een paar jaar. Blijkbaar begint die strategie van een klein overzichtelijk 

kindertehuis (max. 45 kinderen), met medewerkers die lang blijven zijn 

vruchten af te werpen. “Let all things be done in Love”  

 
De kinderen, de medewerkers en het bestuur in Nederland willen u 

ontzettend bedanken voor uw steun van het afgelopen jaar en willen u 

en uw geliefde(n) heel fijne, hartverwarmende 

en vooral ook gezellige Kerstdagen toewen-

sen en een Gelukkig 2014. “Let all things be 

done in Love”   
 

Van Herke en Arleen initiatiefnemers van Bahay Aurora 

Continuïteit  
 
De continuïteit van Bahay Aurora is enorm belangrijk voor 

het welzijn van onze kinderen. In tegenstelling tot instellin-

gen in Nederland ,die gefinancierd worden door de over-

heid, krijgt onze instelling geen cent van de Filipijnse over-

heid. We moeten maar zorgen dat we onze exploitatiebe-

groting gefinancierd krijgen. Dat is knap lastig, vooral ge-

durende de crisis houdt iedereen om begrijpelijke redenen 

de hand op de knip. Ons aantal maandelijkse donateurs is 

nog steeds stabiel, maar uitbreiding is heel erg moeilijk en 

de kosten gaan wel omhoog. En we moeten het van de 

Nederlanders hebben. Gelukkig zijn we benaderd door een 

gemotiveerde groep mensen die belangstelling heeft voor 

Bahay Aurora. Na kennismakingsgesprekken en de nodige 

e-mail wisselingen hebben we afspraken kunnen maken 

dat zij voor de komende vier jaar een deel van de exploita-

tie van Bahay Aurora voor hun rekening  nemen. Daar zijn 

we enorm blij mee en ook trots op dat men voor ons heeft 

gekozen…er zijn tenslotte heel veel organisaties en stich-

tingen om uit te kiezen. In december komen deze bijzonde-

re mensen bij ons op bezoek bij Bahay Aurora. Natuurlijk 

gaan onze kinderen hen een feestelijk onthaal geven. We 

zijn niet alleen blij, maar ook opgelucht dat we de continuï-

teit van Bahay Aurora de komende jaren kunnen garande-

ren. Het is ook geweldig dat we nu in staat zijn om meer 

kinderen te kunnen opnemen.  Ten slotte heeft Bahay 

Aurora plaats voor 45 kinderen en ieder kind dat op straat 

moet leven terwijl er een bed vrij is bij Bahay Aurora, is ons 

een doorn in het oog.  

Tyfoon Haiyan 
 
Een tyfoon zie je altijd al dagen van te voren 

aankomen. De overheid geeft dan tyfoon “warning signals” af, 1,2,3,4,5 waarbij 5 de zwaarste 

is. Naarmate de tyfoon dichter bij komt veranderd dan het “signal”. Je weet nooit precies waar 

een tyfoon aan land gaat en Bahay Aurora had dan ook spannende uurtjes voordat de tyfoon 

aan land kwam.  De kinderen en medewerkers zaten in onze tyfoonbestendige ruimte. Op 

vrijdag 8 november 2013 heeft de tyfoon  enorm huisgehouden in Leyte (op 250 Km afstand 

van Baras Rizal).  De tyfoon heeft enorme verwoestingen aangericht en er zijn helaas veel 

doden gevallen. De omvang van de ramp is van die mate dat Bahay Aurora als organisatie 

veel te klein is om hulp te bieden. Om adequaat hulp te bieden moet je ook het materieel en 

de mensen hebben om iets substantieels te kunnen doen. Voor rampen met deze omvang 

dient het leger ingezet te worden. Het bieden van hulp brengt ook behoorlijke risico’s met zich 

mee. In de gebieden waar de ramp heeft plaats gevonden is het nogal gevaarlijk. Als je geld 

inzamelt moet je ook zeker zijn dat dit geld ook daadwerkelijk bij slachtoffers terecht komt, 

dat lijkt simpel maar dat is het zeker niet. Na de uitbarsting van de Pinatubo in 1990 (de 

grootste vulkaanuitbarsting ooit op aarde) bleek dat heel veel organisaties geld hadden inge-

zameld, achteraf kon men niet goed helder maken wat men met de ingezamelde gelden had 

gedaan en het gevolg was dat er veel NGO’s in problemen kwamen met Justitie. Derhalve is 

het beter om grotere  organisaties te steunen bij dit soort rampen, bijvoorbeeld via giro 555.    

  
Bahay Aurora wil echter niet achterover leunen en verantwoordelijkheid weg schuiven naar 

derden. Wij hebben al onze lege bedden beschikbaar gesteld voor slachtoffers. Dit kunnen 

kinderen zijn die hun ouders zijn kwijtgeraakt tijdens de ramp. Het is nog wel heel moeilijk om 

die slachtoffers ook daadwerkelijk te lokaliseren en op te nemen. Onze vergunning is voor 

een bepaald gebied en de DSWD (Departement van Social Welfare) is geen flexibele organi-

satie en die moeten wel meewerken in deze. Zij gaan uiteindelijk over een mogelijke plaat-

sing van een kind. We doen ons best, dat is zeker, mochten we ook maar iets kunnen doen. 

U kunt de ontwikkelingen van Bahay Aurora volgen via Facebook en onze site, dit artikel 

werd geschreven vlak na de ramp.  

Herke en Arleen Smidstra

Ze kennen ons ook in Nederland... Beroemd!

Zo’n kind verdient 
een betere toekomst

“Word ik later 

stewardess?” 

www.bahayaurora.nl


