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Terugblik 
 
 
Afgelopen was een fantastisch jaar voor de kinderen. Er waren veel activiteiten, veel 
happenings en veel verbeteringen aangaande de voorzieningen. De kinderen stralen uit 
dat ze het naar de zin hebben in ons tehuis en dat is belangrijker dan alle behaalde 
doelstellingen. Hulde aan ons hele kleine team medewerkers ! 
 
Het hele jaar door zijn er mensen uit Nederland op bezoek geweest. Het begon met Johan 
en Nienke, Jurgen, Angelique en Maarten, vervolgens kwamen Marnix en Ilse,. Johan , 
Esther en Inge. Een hele caravaan mensen die met veel energie en toewijding ons 
ondersteund hebben. Zo hebben ze achtereenvolgens geholpen met: 

 De vloeren repareren 
 De tuin helpen opknappen 
 Het kippehok bouwen 
 Binnen schilderen 
 Het dak schilderen 
 Mooie muurtekeningen maken 
 Typ cursus voor de kinderen 
 Basketbal en spel. 
 Professionalisering van de organisatie 

Kortom het hele jaar door drukte en activciteit op onze vestiging hier in de Filippijnen en 
het resultaat is er dan ook naar. Het kindertehuis ziet er zolangzamerhand geweldig uit. 
Goede voorziening, vrijwel alle achterstallig onderhoud is weggewerkt. In verband met 
die grote toestroom van mensen hebben we nieuw vrijwilligersbeleid opgesteld (zie ook 
website). 
 
Het was ook het jaar dat we getroffen werden door een zeer zware typhoon. Er waren 4 
bomen ontworteld en het dak was van de visvijver gewaaid. Gelukkig geen persoonlijke 
ongelukken maar het was wel erg spannend. Na de storm hebben we alles gezamelijk 
opgeruimd. We hadden net alle spijkers in de golfplaten op het dak aangetikt en met 
polyester ingesmeerd tegen lekkages, net op tijd..... 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
M issie  

Kinderen die in het kindertehuis in Baras komen wonen worden liefdevol 
opgevangen en verzorgd. Tijdens het verblijf in het kindertehuis worden de kinderen 
waarden en normen geleerd en worden zij gestimuleerd om een opleiding  te volgen 
zodat zij in de toekomst in staat zijn om in eigen onderhoud te voorzien en 
vervolgens hun kinderen een betere jeugd kunnen geven. 

De organisatie op de Filippijnen zal handvaten worden aangereikt om op termijn 
onafhankelijk te worden van buitenlandse financiële ondersteuning. 

 
 
 
 
 
Visie 
 
Omdat wij van mening zijn dat kinderen die een opleiding hebben 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 we rk te vinden in de toekomst in een 
land waar veel werkeloosheid is. 
 
Door de kinderen te laten opgroeien in een goede accomodatie waar regels 
(structuur) en hygiene 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. 
 
Het is van belang dat de organisatie in de Filippijnen ervaart dat het mogelijk is om 
inkomsten te generen op de Filippijnen. Afhankelijkheid van een donorland is ok 
zolang het nodig is maar dient niet te leiden tot permanente afhankelijkheid. Er 
dienen initiatieven te worden genomen om op eigen benen te staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Doelstellingen 2006 en evaluatie 

  

 Grote Bamboetafel maken voor 
het terras. Het aantal kinderen 
groeit en dan is  
er behoefte aan sterk en 
deugdelijk meubilair. 
- De grote bamboe tafel 
staat er inmiddels. 

 De speeltuin dient geverfd te 
worden, door de felle zon gaan 
de kleuren er erg snel vanaf.  
- De speeltuin is geverfd. 

 Bankjes voor bij het basketbalveld. 
- Nog niet uitgevoerd, helaas.  

 Kinderactiviteit in Lochem om het project bekendheid te geven. 
 - Niet uitgevoerd in verband met verblijf op de Filippijnen. 
  

 Voor juni het viskweekproject verbouwing afronden en  kleine visjes uitgezetten.  
 - Visproject is verbouwd en opgestart. 

 Feestavond organiseren voor de donateurs. Als blijk van waardering willen we iets 
leuks terug doen. 
- Nog niet uitgevoerd, helaas (door verblijf op de Filippijnen).  

 Meubilair aanschaffen voor bij het podium. Door meubilair aan te schaffen kunnen we 
het podium gaan verhuren. Dat zijn extra inkomsten en dus een beetje minder 
afhankelijk van giften uit het buitenland.  
- Nog niet uitgevoerd, helaas.  

 Groentetuin verbeteren. Die groentetuin is er al maar kan zeker worden uitgebreid. Dit 
is educatief voor de kinderen zodat zij op latere leeftijd altijd zelf in staat zijn hun 
eigen groente te verbouwen. 
- De groentetuin loopt goed. 
  

 Kippenhok verbeteren. Kippen lopen nu nog vrij rond, dat is best lastig met 
uitwerpselen. 
- We hebben inmiddels een prachtig kippenhok, we hoeven geen eieren 
meer te kopen, er is genoeg om kinderen wekelijks een paar eieren te laten 
eten. 

 Daken schilderen. Elke twee jaar dienen de daken te worden geschilderd omdat de 
verf er bijna letterlijk af brandt door de felle zon. Zonder verf ontstaan er al snel 
roestplekken en direct daarna heb je dan te maken lekkages. 
- De daken zijn geschilderd (zie fotoalbum website), alle spijkers zijn 
vastgeslagen en afgedekt met polyester tegen lekkages. 



 Vloerbedekking eerste unit vervangen. Het linoleum is inmiddels versleten en is toe 
aan vervanging. 
- In de eerste en tweede unit is de vloerbedekking vervangen door sterke 
marmeren vloeren. 
  

 Internetaansluiting realiseren. Op die manier is het eenvoudiger en goedkoper 
communiceren met de Filippijnen. 
- Er is inmiddels een interntaansluiting (via telefoonkabel). 
  

 Tekeningen en brieven van kinderen op de website plaatsen. 
- Nog niet uitgevoerd, helaas. 
  

 Basketbalcompetitie voor kinderen uit Baras en omgeving organiseren (met mooie 
prijzen) Op de Filippijnen is basketbal razend populair, door deze competitie te 
organiseren zijn onze kinderen meer onderdeel van de samenleving. 
- Niet uitgevoerd (om personeels technische redenen).  

 25 nieuwe donateurs werven.  
- Nog niet uitgevoerd, helaas was er geen feestavond in Nederland dit jaar. 

 Controleren van elektrische bedrading van de units (op de Filippijnen komen jaarlijks 
veel mensen om in verband met kortsluiting). 
- Uitgevoerd.  
 
Maar, het afgelopen jaar heeft nog meer resultaten opgeleverd;  
 
- De ontsluitingsweg op het terrein is met cement bedekt. Geen modderschoenen 
meer... 
- Het meubilair is vervangen in alle twee units. 
- Alle kinderen hebben nieuwe matrassen en bed overtrekken. 
- Alle bedden zijn geverfd.  
- Unit 1 en 2 zijn helemaal geschilderd van binnen.  
- Er is een zestal grote vuilniscontainers aangeschaft (worden wekelijks naar de 
vuilstort gebracht, dus geen vuilverbranding meer   op het terrein). 
- Stal gebouwd voor het paard. 
- Onze site is volledig vernieuwd en helemaal up to date gemaakt. 
- Onze rijstactie is perfect verlopen, 69 zakken rijst binnen gehaald, genoeg om een 
heel jaar van te eten! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doelstelligen 2007  
 
 
 
 Een kinderpagina openen op onze site; op de Filippijnen materiaal verzamelen en op         

de site verwerken. 

      De site vertalen naar Engels, zodat we veel meer mensen gaan bereiken. 

      Een (feest)avond organiseren in Nederland voor donateurs en voor het werven van 
nieuwe donateurs. Planning april 2007. 

      Een nieuwe toegangshek maken, de oude is er slecht aan toe. 

      De afvalwater afvoer achter Unit één in orde maken (minimaliseren risico van Dingue 
virus). 

      Unit drie van binnen schilderen. 

       Vijwilligers werven om weer naar de Filippijnen te komen. 

     Samenwerking met de Rotary moet resulteren in aditioneel budget zodat we meer 
kinderen kunnen opnemen. 

     Onderzoek doen naar mogelijkheden voor zonnenpanelen. Onze elektrarekening is te 
hoog; elektra is bijna net zo duur als in Nederland. 

      Om een volledge bezetting van 45 kinderen te hebben moeten we E 15000 per jaar              
aan extra inkomsten zien te werven. We gaan proberen 15 bedrijven te vinden die jaarlijks        
E 1000,- willen doneren zodat we naar een volldige beztting kunnen gaan met een stabiel    
budget. 

     De tuin opknappen, nieuwe aanplant van groen en hier en daar een beetje ophogen.  

     Wederom een rijstactie organiseren in december. 

     Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een programma te beginnen voor micro 
krediet. Inge Hoogenbijl komt met dit doel naar de Filippijnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Risico-manage ment 
 
Donateurs: 
De organisatie in de Filippijnen draait volledig op de inkomsten van onze trouwe 
maandelijkse donateurs. Inmiddels zijn dat er 130.  
Door deze stabiele maandelijkse inkomsten zijn we verzekerd van een stabiel budget, dit 
in tegenstelling tot de meeste NGO’s op de Filippijnen die vaak afhankelijk zijn van 
eenmalige giften. 
Echter donateurs komen maar donateurs gaan ook. Afgelopen jaar zijn we wederom 3 
donateurs kwijt geraakt. Om te voorkomen dat we langzaam maar zeker minder 
inkomsten krijgen is het van belang extra donateurs te werven. 
Target : 20 nieuwe donateurs werven 
 
Selfsupporting: 
Dit jaar hebben we een unieke actie gehad op de Filippijnen en gelijktijdig in Nederland. 
De rijstactie was een groot succes en opvallend genoeg werd er ook goed bijgedragen 
vanuit de Filippijnen, voor het eerst.... 
De actie is voor herhaling vatbaar omdat we voor een heel jaar rijst hebben binnen 
gehaald. 
Het visproject is dankzij een eenmalige bijdrage van E 3000 door Erik Frens (Van Luin 
Foods Nederland) verbouwd en opgestart. Of deze inkomstenbron succesvol zal zijn 
kunnen we op dit moment nog niet goed inschatten. Het is al wel duidelijk dat we hoge 
energiekosten hebben, in dat kader gaan we onderzoeken hoeveel zonnepanelen we nodig 
hebben om onze energiekosten te drukken, ook de ivesteringskosten dienen we helder te 
krijgen. Wordt vervolgd. 
 
Het land: 
Het kindertehuis is gebouwd op een stuk land van de familie Santiago. De gulle gever 
(Mvr. Santiago) is inmiddels overleden en heeft netjes een testament achter gelaten. 
Hierin ligt vast dat de Stichting het land kan gebruiken voor onbepaalde tijd. De generatie 
die nu eigenaar is van het land hebben hier vrede mee. Echter de nu opgroeiende 
kleinkinderen van Mvr. Santiago hebben al laten weten hun deel te willen opeisen op 
termijn. Met andere woorden het is wenselijk om budget te reserveren zodat we op 
termijn desnoods het land kunnen kopen. Dit om te garanderen dat het kindertehuis tot in 
lengte van dagen kan blijven voortbestaan. 
  
Personeel: 
In verband met een klein budget betalen we onze medewerkers ook een minimaal salaris. 
Gelukkig hebben we afgelopen jaar wel een (verplichte) ziektekosten verzekering 
afgesloten voor medewerkers. Toch moeten we er rekening mee houden dat salarissen 
omhoog gaan. Ook het binnen halen van professionals heeft een directe relatie met de 
hoogte van het salaris.  
 
School:  
Unit 3 wordt nu gebruikt als kleuterschool. Als we 45 kinderen opnemen dienen we een 
nieuw schoolgebouwtje te bouwen.



Het concept 
 Infrastructuur 
 Onderwijs 
 Zorgplan 
 Recreatie 

 
Infrastructuur. 
 
Infrastructuur 
 

Onderwijs Zorgplan Recreatie / cultuur 

We hebben een 
terrein met veel 
fruitbomen. 

Kinderen leren 
spelenderwijs 
wanneer de bomen 
vrucht dragen en 
hoe en wanneer je 
moet plukken / hoe 
te verzorgen 

Fruit is goed voor 
de gezondheid van 
opgroeiende 
kinderen. 

Het is fijn om onder 
de mango bomen 
spelletjes te doen als 
het heet is.  

We verplanten een 
deel van onze eigen 
groente. 

Kinderen leren om 
de groentes te 
planten, water te 
geven en te wieden. 
Wie groente 
verplant hoeft geen 
honger te leiden. 

Gezonde en 
gevarieerde voeding 
is van belang voor 
opgroeiende 
kinderen.  

Het is leuk om elke 
dag even in de tuin 
te werken.  

Grote overdekte 
veranda. 

Kinderen eten 
gezamelijk aan 
grote bamboetafels. 
Hier worden ook 
groepsgesprekken 
gehouden. 
Saamhorigheid en 
discipline zijn van 
belang voor de 
leefbaarheid van het 
tehuis. 

Samen eten, samen 
delen. Rekening 
houden met een 
ander. 
Tafelmanieren 
leren. 

Deze ruimte wordt 
ook gebruikt voor 
verjaardagen en 
spelavonden / 
middagen. 

Kippehok Kinderen leren 
spelenderwijs hoe je 
op dieren moet 
passen. Ze leren ook 
dat je op die manier 
vrijwel gratis eieren 
hebt,  

Een paar eieren per 
week per kind is 
gezond.  

In deze ruimte 
hebben een paar 
oudere kinderen ook 
een paar duiven 
geplaatst, hobby. 

Viskwekerij Kinderen leren  op 
welke manier je vis 
kan kweken. Over 
voeding en zuurstof, 

Vis is een belangrijk 
onderdeel van het 
voedselpatroon op 
de Filippijnen, vis is 

Vis kweken is 
onderdeel van de 
cultuur, hier kunnen 
de kinderen leren 



schoonmaken en 
waterversen. Veelal 
spelenderwijs. 

gezond. hoe je ook op een 
andere manier vis 
kan kweken dan de 
gebruikelijke 
manier. 

Basketbalveld Voor kinderen is het 
van belang te 
bewegen , te 
sporten. Het eigen 
lichaam leren 
kennen. Maar ook 
dat een fit lichaam 
beter bestand is 
tegen ziektes. 

Lichaamsbeweging 
is vooral gezond, 
vooral voor 
opgroeiende 
kinderen. 

Basketbal is op de 
Filippijnen de 
belangrijkste sport.  

Kleuterschool Het schooltje geeft 
onderwijs aan de 
jongste kinderen 
van de Stichting, 
Daarnaast ook aan 
kinderen uit arme 
gezinnen uit de 
omgeving. 

Kinderen leren 
omgaan met andere 
kinderen. Veel spel 
is goed voor de 
ontwikkeling van 
jonge kinderen. 

School gaan op de 
Filippijnen is een 
luxe en geen straf. 
Kinderen vinden het 
geweldig. 

 
 
Onderwijs 
 
Alle kinderen die bij ons wonen gaan naar school. De jongste kinderen naar het schooltje 
op het terrein en de oudere kinderen naar de lagere school in de wijk. De oudste kinderen 
naar de highschool in het dorp.  
We hebben de visie dat middels onderwijs kinderen wordt geleerd keuzes te maken in het 
leven. In dit land is het dubbel belangrijk de juiste keuzes te maken omdat armoede om 
de hoek ligt. In de Filippijnen is het bijvoorbeeld gebruikelijk op jonge leeftijd zelf 
kinderen te krijgen en te trouwen. Of dat altijd de juiste keus is valt te betwijfelen. 
Middels onderwijs hopen we dat kinderen meer bagage mee krijgen om juiste keuzes te 
maken in het leven en om hun kansen te vergroten om een goede baan te vinden inde 
toekomst zodat ze instaat zijn op hun eigen familie te onderhouden. 
 
Onderwijs is kostbaar, kinderen moeten vaak reizen om op school te komen en op school 
moet er ook vaak betaald worden om met allerle projecten mee te kunnen doen. Hier 
neemt niemand eten mee naar school, kinderen eten altijd op school in kantine of gaan 
tussen de middag naar huis om te eten. Los van deze kosten komen de kosten voor 
schoolspullen en niet te vergeten de reiskosten die gemaakt worden om naar school te 
gaan. Hier zijn geen fietsen om mee naar school te gaan, hier neemt men de jeep (vorm 
van openbaar vervoer). 
 
 



Zorgplan. 
 
Medische zorg Pychische zorg Adoptie In / uitplaatingen 
    
Kinderen wordt 
geleerd dagelijks 2 
maal de tanden te 
poetsen. 

Onze 
maatschappelijk 
werker heeft 
periodieke one on 
one gesprkken met 
alle kinderen. 

De overheid heeft 
de visie dat elk kind 
recht heeft op een 
gezinsleven. 
Derhalve moet elke 
instelling een 
adoptieprogramma 
hebben. 

Alle inplaatsingen 
gaan via de DSWD, 
Department of 
Social Welfare. 
Alleen volledig 
gedocumenteerde 
kinderen  worden 
opgenomen. 

Target: 
2 maal per jaar een 
tandarts laten 
komen om de 
gebitten te 
controleren 

Van elk kind is een 
zorgplan met 
aandachtspunten 
opgesteld. 

FABKI kinderen 
zijn veelal te oud 
voor adoptie. Lokale 
adoptie 
ginteresseerden 
willen graag babies. 

Het aantal 
plaatsingen is 
gekoppeld aan het 
maandelijks 
inkomen. 

Alle kinderen zijn 
gevaccineerd tegen 
hypatitus A en B en 
tetanus. 
Target: 
Medisch dossier 
bijhouden van de 
kinderen. 

Indien er familie is 
wordt er op 
regelmatige basis 
contact 
onderhouden. 

Internationaal is het 
adoptie programma 
nog niet ontwikkeld. 

Uitpaatsing vindt 
plaats indien de 
thuissituatie is 
dermate veranderd 
dat het kind bij 
uitplaatsinggeen 
schade zal 
ondervinden.. 

Indien kinderen naar 
het ziekenhuis 
moeten krijgen we 
50% korting. 

Huismoeders bieden 
dagelijks de 
mogelijkheid om 
extra aandacht te 
geven aan kinderen 
die dit nodig hebben 

Target:  
Een internationaal 
adoptie 
programma 
ontwikkelen. 
Nederland is een 
logische partne r. 

Er is momenteel 
geen leeftijdsgrens 
hoe lang kinderen 
kunnen blijven. 
Target: 
Leeftijdsgrens 
ontwikkelen. 

Driemaal  maal per 
jaar komt de 
huisarts naar het 
kindertehuis om de 
kinderen te 
onderzoeken. 

  DSWD plaatst soms 
kinderen tijdelijk. 
Men houdt zich 
vaak niet aan 
gemaakte afspraken. 

Er zijn geen eerste 
hulpmiddelen. 
Target: 
Er dient nieuw 
materiaal 
aangeschaft 
worden. 

  Target: 
Tijdelijke 
plaatsingen 
strakker 
monitoren. 



    
Recreatie. 
 
Op het terrein is een speeltuin gemaakt voor de kinderen. In de droge tijd wordt hier  
veelvuldig gebruik van gemaakt.  
 
Het basketbalveld wordt ook regelmatig gebruikt. 
 
Gedurende het jaar komen er verschillende service clubs, religieuze groepen die iets 
organiseren voor de kinderen. Meestal spelletjes en er wordt dan voor de kinderen 
gekookt. Vaak gezellige middagen. 
 
Er is een paard en veulen aangeschaft 1,5 jaar geleden. Het oude paard kwam afgelopen 
jaar te overlijden en het veulen is nog iets te jong om te laten berijden. Het veulen is 
echter wel erg lief  en inmiddels gewend aan de aandacht van de kinderen. We hebben 
geld gereserveerd om een huifkar te bouwen die dan door dit paard getrokken kan 
worden. Inmiddels is wel een stal gebouwd voor het veulen. Als het paard oud genoeg is 
om te berijden kan het kinderen helpen trauma’s te verwerken. 
 
In samenwerking met de kerk hebben de kinderen een zanggroepje, een koor. Wekelijks 
wordt er geoefend en op zondag wordt er vaak in de kerk gezongen. Kinderen vinden het 
leuk en het is goed voor hun gevoel van eigenwaarde. Afgelopen kerst hebben we zelfs 
een optreden gedaan bij een bedrijf in Manila. Het zou leuk zijn als de kinderen op deze 
manier ook een keer naar Nederland kunnen komen om in kerken of tijdens een festival 
op te treden.  
 
Je zou het niet verwachten maar de meeste mensen op de Filippijnen kunnen niet 
zwemmen. We hebben dan ook geen zwembad. Het zou wel goed zijn om kinderen te 
leren zwemmen. Een budgetkwestie.... 
   
 



Fondsenwerving 2006 
 
 
 

 Financiele gegevens en wat is er met dat geld gebeurd 
 
 
Datum  Bedrag Van wie Wat is er mee gebeurd 
    
Februari € 2631 L.Sloot Nieuwe matrassen / overtrekken 

Lakens, kussen slopen / kussen  
Bedden geschilderd / bamboetafel / kippehok 
/ schilderwerkzaamheden un it 1 en 2. 

April € 196,50 Caritas Cister 
Ciensis 

Nieuwe koelkast 

Juli € 3358,- Erik Frens Visproject 
Juni € 487,61 Zooitje 

ongerepeteerd 
Huifkar   (geld is gereserveerd in verband 
met overlijden paard) 

April € 100 Ilse en Marnix Huifkar (geld is gereserveerd in verband 
overlijden paard) 

Februari  Isle en Marnix Kippenhok  € 300 meegenomen en 
uitgegeven aan materiaal (niet in de 
boekouding in Nederland) 

December € 1000 L.Sloot Cementing omgeving / Kerstfeest / Gate  
Augustus € 350 Jurgen 

Duringhof 
11 zakken rijst 

November  € 1250 Pilgrimshoeve Cementing omgeving 
November € 500 J.A van der 

Goes 
Opvangput en afvoer afwatering 

Oktober € 500 P Verbruggen Onderhoud dak / verven etc 
December € 78.30 I.Hogenbijl 

 
Rijst 

December  € 78 Tennisclub 
Frank Meier 

Rijst 

December  Eshter Rijst + 6 zakken rijst  € 60 (meegenomen en 
gereserveerd voor rijst, niet in Nederlandse 
boekhouding) 

December € 10 Johan 
Wensink 

Rijst 

September  Johan 
Wensink 

Verven van de daken en in de units 
€ 275 (meegenomen en uitgegeven aan 
materiaal, niet in Nederlandse boekhouding) 

November € 25 Duringhof Rijst 
December € 16 M.Maas Rijst 
December €  J Bosselaar Rijst 



December € 60 Markus Rijst 
November € 15 HJ Brink Rijst 
November € 15 Schipper Rijst 
    
Totaal €10.592.41   
 
 
Daar de rijstactie in december was staan veel donaties niet genoemd omdat die in 
Januari 2007 te boek staan. 



Promotionele activiteiten 
 Website 
 Nieuwsbrief 
 Werkvakanties 
 Lustrum feest (15 jaar) 

Website 
Dankzij de inzet van Berend Dales en Jurgen Duringhof  is onze site helemaal 100% 
bijgewerkt. Wekelijks worden er nieuwtjes toegevoegd om de site interessant te houden 
voor mensen die op de hoogte willen blijven van alle ontwikkelngen hier op de 
Filippijnen.   
De komende periode  zullen er brieven van kinderen geplaatst worden en ook tekeningen 
van de kleintjes. De grootste klus zal zijn om de te site vertalen in het Engels zodat we 
een veel groter publiek kunnen bedienen. (Wie zich geroepen voelt......) 
Komende tijd gaan we de foto’s kiritsch onder de loep nemen en minder goede foto’s 
vervanen door kwalitatief goede foto’s. 
Sinds de veranderingen hebben plaats gevonden blijken al veel meer mensen de site te 
bezoeken en we hebben zelfs al een nieuwe donateur gekregen via onze internetsite.   
Inmiddels hebben we een aantal filmpjes gemaakt over het vraagstuk van de straat- 
kinderen  en natuurlijk beelden van het kindertehuis. Allemaal binnekort te bekijken via 
www.streetchildrenphilippines.eu  
We zijn ook de mogelijkheden aan het onderzoeken om een web-winkel op te zetten waar 
we Filippijnse producten willen aanbieden. Voorafgaand aan deze stap dient er eerst 
extensive onderzoek plaats te vinden. Target: Onderzoek webwinkel 
 
Nieuwsbrief 
 
Het is inmiddels traditie geworden om begin december een kerstgroet  gekoppeld aan een 
nieuwsbrief  naar alle donateurs te sturen. Op deze manier hebben we onze donateurs 
altijd op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het voorafgaande jaar. Ook 
afgelopen jaar hebben we dit gedaan. 
Ondanks herhaaldelijk verzoek hebben we nog niet de emailadressen van al onze 
donateurs. Jammer want in feite is het kosteloos om de nieuwsbrief per email te sturen. 
We zullen dan ook blijven proberen om de emailadressen van onze donateurs te krijgen, 
omdat we dan ook gemakkelijk de donateurs kunnen bereiken indien er een calamiteit is 
geweest. Target: Databank van emailadressen aanleggen 
 
Werkvakanties 
Afgelopen jaar zijn er verschillende mensen op bezoek geweest voor kortere of langere 
tijd. In zijn algemeenheid is dat goed bevallen. De vrijwilligers leren het project beter 
kennen, ze maken kennis met de Filippijnse cultuur en er vinden meer activiteiten plaats 
voor de kinderen. 
We kwamen er echter wel achter dat het lastig is om hier iets te doen zonder extra budget. 
Het betekend dat de Stichting dan budget beschikbaar moet stellen zodat de vrijwilliger 
activiteten kan ontplooien. Die middelen zijn niet altijd beschikbaar dus hebben we 
ervoor gekozen toekomstige vrijwilligers een budget te laten inzamelen in Nederland 
alvorens men naar de Filippijnen komt. 



Inmiddels hebben we onderstaand beleid ontwikkeld: 
 
 
   Vrijwilligeswerk. 
 
Het bestuur vindt het van belang dat jonge mensen uit Nederland kennis maken met het 
vraagstuk van de straatkinderen. Er is geen betere manier om je hierin te verdiepen dan 
vrijwilligerswerk te doen op onze lokatie in de Filippijnen. Derhalve willen we die 
mogelijkheid bieden. 
 
Normaal gesproken krijgen vrijwilligers in Nederland een reiskostenvergoeding en 
daarnaast vaak ook nog een stagevergoeding. Er is veelal professionele begeleiding en er 
worden leerdoelen gesteld etc.  Helaas kan onze organisatie zich dat niet permiteren, al 
onze inkomsten gaan rechtstreeks naar het kindertehuis en hier worden de 
exploitatiekosten van betaald. We willen immers zoveel mogelijk kinderen opvangen.  
 
Als je vrijwilliger wilt zijn op ons project dan begint dat al in Nederland. Voorafgaand 
aan je bezoek  dienen een aantal zaken te zijn afgesproken: 

 Duur van het verblijf, maximaal 4 weken. 
 Er dient een concreet plan te zijn wat je die periode gaat doen op het 

kindertehuis. 
 Je dient in Nederland het budget te werven wat nodig is voor je verblijf hier. 

Dus als je gebouwen gaat schilderen dan dien je fondsen te werven voor het 
materiaal. Minimaal werkbudget is E 750,- Uit ervaring bljkt dat het heel 
lastig is om zonder geld aan de slag te gaan.  

 Je ervaringen moet je opschrijven en die worden gepubliceerd op onze 
website. Daarnaast dien je ook een artikel te schrijven voor een lokaal 
nieuwsblad of indien mogelijk een nationaal nieuwsblad of tv.  

 
Daar we een kleine organisatie zijn kunnen we maximaal 1 persoon tegelijkertijd 
faciliteren.  
Voor voeding en huisvesting rekenen we een bedrag van E 100,-, het bedrag komt 
volledig te goede van het budget voor de kinderen. 
 
Het totale bedrag dient voor vertrek overgemaakt te worden op de bankrekening van de 
Stichting in Nederland.  
 
Wij kunnen je adviseren waar je het beste een retourticket kunt kopen. Indien je langer 
dan 21 dagen blijft dien je een visum aan te vragen bij de Filippijnse ambassade in Den 
Haag.  
 
Voor vaccinaties dien je contact op te nemen met de GGD in je regio.  
 
Last but not least dien je een reisverzekering af te sluiten. 



Afgelopen jaar is er al een vrijwilliger (Johan) geweest die middels een eigen ingezameld 
budget een aantal weken bij ons geweest is. Zijn ervaringen staan opgeschreven in het 
Gastenboek van de website. 
 
Lustrum feest 
Dit jaar viert onze organisatie zijn 15 jarig bestaan. Dat willen we ieren door in 
Nederland in April een groot feest te vieren samen met de mensen die ons al die jaren 
hebben gesteund.  
 
Public relations 

 TV 
 Radio 
 Kranten 
 Foto rapportage over vraagstuk van de straatkinde ren 

 
TV 
Een aantal jaren geleden, in 2001 is het kindertehuis onderwerp geweest in het 
programma “Netwerk”. Probleem bij dit soort rapportages is dat de Filippijnen een 
negatief imago krijgt aangemeten in verband met de schrijnende armoede en 
kinderprostitutie. In een korte rapportage wordt altijd extreem beeldmateriaal gebruikt 
om het probleem duidelijk te maken. Begrijpelijk maar niet altijd even objectief maar ook 
schadelijk bijvoorbeeld voor het tourisme. 
Indien we de mogelijkheid krijgen om op Nederlandse TV te komen zullen we moeten 
waken en vooraf bespreken hoe het vraagstuk van de straatkinderen naar voren wordt 
gebracht.  
Ons doel zal zijn om bedrijven te interesseren om donateur te worden voor  
E 1000 per jaar. We hebben 15 donateurs nodig om tot een volledige bezetting over te 
gaan. 
Naast Nederlandse TV gaan we ook stappen ondernemen om op de Filippijnen publiciteit 
via de TV te halen. Het is nl van belang dat de Filippijnse overheid eindelijk eens een 
(beperkt) budget beschikbaar stelt voor NGO’s. Tot heden wordt er helemaal geen geld 
uitgegeven voor de opvang van probleemkinderen. Publiciteit kan dit vraagstuk onder 
aandacht brengen van politici.   
Target: Minimaal eenmaal op de Filippijnse tv. 
 
 
Radio 
Onze voorzitter van FADKI  heeft wekelijks zijn eigen zendtijd op een radio zender. 
Regelmatig is ons kindertehuis onderwerp van gesprek. 
 
Kranten 
Op de Filippijnen zijn we regelmatig verschenen in kranteartikelen. Helaas levert ons dat 
net zo veel op. W willen dan ook proberen in Nederland meer publiciteit te krijgen via de 
krant. Afgelopen jaar heeft Jurgen een hele pagina gehad waarin zijn ervaringen op de 
Filippijnen staan beschreven in het lokale blad van Lochem. Dat was geweldig en 
hierdoor is het project zeker meer gaan leven in de Lochemse gemeenschap. 



Voor nationale kranten zijn dit soort artikelen echter veelal niet interessant omdat het 
geen nieuwswaarde heeft. Derhalve zullen we trachten onderwerpen te zoeken die een 
relatie hebben met ons kindertehuis en wel nieuwswaarde hebben.  
Target: Minimaal 1 kranteartikel in een landelijk blad dit komende jaar.  
    
Foto rapportage over vraagstuk van de straatkinderen 
Esther Kruit is in december op de Filippijnen geweest om een rapportage te maken over 
het vraagstuk van de straatkinderen. Vele dagtrips, discussies verder en vele honderden 
foto’s verder zal ze proberen om voor april de foto’s te selecteren en er een goeie 
expositie van samen te stellen voor ons feest in April 2007.  
 
 
 
Deel 2 
 
 
Financiele Prognose 2007 

 Budget 2007-2010 
 Ope rationele kosten 
 Balans / Jaarekening 
 Investeringen 

 
 
 
 
 
 
Budget 2007-2010 
 
Baten uit 
fondsenwerving 

2007 2008 2009 2010 

Maandelijkse  
donaties 

€  24.000,- € 30.000 € 35.000 € 35.000 

Incidentele 
donaties 

€  5.000 €  5.000 € 5.000 € 5.000 

Totaal  
Baten uit  
Fondsenwe rving 

€ 29.000,- € 35.000 € 40.000 € 40.000 

 
 
De maandelijkse donaties corresponderen niet 100% met de exploitatiekosten omdat we 
jaarlijks wat kleine onkosten in Nederland hebben. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Operationele kosten 
 
 
 
 
 
Bestedingen 
aan 
doelstelling 

2006 
25 kinderen 

2007 
30 kinderen 

2008 
40 kinderen 

2009 
40 kinderen 

      
Salarissen € 5709,72 € 14.517.52 € 16.517.52 € 19.517.52 
Voeding € 1664,52 €  3021,09 €   5928,13 €  61928,13 
Reiskosten 
kinderen naar 
school 

€  387,12 €  702,62 €   986,83 € 1086,83 

Schoolkosten 
(projecten) 

€ 1008 €  1829,52 € 2539,36 € 2639,36 

Kosten “out 
home” kinderen 

€  156 €  361,72 € 532,36 €  632,36 

Medische 
kosten 

€ 387.12 € 702,62 € 986,83 € 1086,83 

Electra € 677.52 €  750 € 1050 € 1150 
Telefoon €  72,60   €  90 €  170 € 200 
Internet € 20 €  22,50 €  50 € 50 
Kantoorkosten € 108 € 196,02 € 291,36 € 361,36 
Onderhoud € 387.12 €  777,62 € 1336,83 € 1736,83 
Kippevoer € 330 € 262,50 € 350 € 350 
Investeringen    € 1000 
     
     
Totaal in P P 676.300,- P 1.486.958,- P 1.890.000,- P 2.205.000,- 
Totaal in €  € 10.907,72 € 23.233,73 € 30.000 € 35000 
 
 
 



 
Jaarrekening 2006 
Balans per 31 December 2006  
 
 € € 
Vaste activa -   (gebouwen zijn in beheer van 

FABKI in de Filippijnen) 
 

   
Vlotte activa -  (we hebben geen voorraden die 

een waarde vertegenwoordigen) 
 

Vorderigen -   (er zijn geen mensen waar we nog      
geld van krijgen)  

 
Liquide middelen 2698,43,-  waarvan 

1090.03  (gereserveerd bedrag 
geschonken door een donateur die het 
graag wilde besteden  voor reiskosten 
van vrijwilliger) 

 

 -----------------  
  ---------------- 
Totaal  € 2698,43,- 
  ========== 
   
Stichtingskaipitaal   
Besteedbaar vermogen 2698,43 waarvan 1090.03 

gereserveerd. 
 

   
Voorzieningen -  
   
Lang lopende schulden -  
   
Kort lopende schulden  -  
 --------------------------  
Totaal € 2698,43,-  
 = = = = = =  = = = = =   
 
 
 
Kortom de Stichting heeft geen reserves en geeft alles uit aan het project op de 
Filippijnen.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Deel 3  

Planning en control 2007  
 
 

 
Wat Wie Budget Wanneer klaar 
    
Kinderpagina op de 
site 

Jurgen - Mei 2007 

Site vertalen naar 
Engels 

Arlene - Juni 2007 

Registratie bij de 
belastingdienst 

Gien - Maart 2007 

Foto expositie 
publiceren over 
vraagstuk 
straatkinderen 

Esther -  (Esther heeft zelf 
sponsors gevonden 
die het project 
bekostigen)  

April 2007 

Feest in Nederland Angelique / Inge / 
Esther / Jurgen 

- April 2007 

Toegangshek 
vervangen 

Herke E 400 February 2007 

Unit 3 van binnen 
schilderen 

Herke E 200 Juni 2007 

CBF keurmerk 
aanvragen 

Herke - Juni 2007 

Vrijwilligers werven Jurgen / Herke - Hele jaar door 
Rotary budget 
aanvragen voor 
opvang 45 kinderen 

Herke - Mei 2007 

Onderzoek naar 
zonnepanelen 

Herke - Augustus 2007 

15 bedrijven 
selecteren en 
aanschrijven voor 
extra budget 

Herke / Gien / 
Jurgen/ Inge / Esther 

- Oktober 2007 

Tuin opknappen, 
nieuwe aanplant 

Herke E 300 December 2007 

Projectplan Inge - Maart 2007 



schrijven 
microkrediet 
(ter goedkeuring 
bestuur) 
20 nieuwe donateurs 
werven 

Angelique / Gien / 
Herke / Inge / 
Esther 

- December 2007 

2 x per jaar tandarts 
laten komen 

Arlene E 200 April 2007 
December 2007 

Medisch dossier 
opstellen alle 
kinderen 

Maatschappelijk 
werker 

E 50 Mei 2007 

Internationaal 
adoptie programma 
opstellen 

Maatschappelijk 
werker / Herke / 
Arlene 

- Juni 2007 

Leeftijdsgrens 
inplaatsingen 
vaststellen 

Arlene - Maart  2007 

Nieuw 
schoolgebouw 

Herke E 20.000 December 

 
 
Nawoord 
 
Het motto van komend jaar is professionalisering en meer kinderen opvangen.  
 
Ondergetekende is tegenwoordig woonachtig op de Filippijnen in verband met nieuwe 
werkzaamheden. Dit betekend dat ik op lokaal niveau een grotere ondersteunende rol heb 
dan voorheen het geval was.  
Om going concern in Nederland te garanderen is het van belang dat er naast het bestuur 
in Nederland een aantal mensen actief zijn om de Stichting daar levendig te houden. Ik 
geloof dat we afgelopen jaar een aantal mensen enthousiast hebben gekregen voor het 
werk wat we doen, dat is heel positief. Wellicht dat een aantal van deze mensen op 
termijn een bestuursfunctie kunnen bekleden.  
 
Daar de voorzieningen afgelopen jaar op een goed niveau zijn gebracht dient de aandacht 
voor het komende jaar verlegd te worden van inkomsten derven voor voorzieningen naar 
inkomsten derven voor opvang van meer kinderen. We zijn er klaar voor. 
 
 
Herke Smidstra 
Voorzitter Stichting Noodhulp Filippijnen 
 


