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Deel 1
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Terugblik



Algemene doelstelling



Visie



Doelstellingen 2008 en evaluatie



Doelstellingen 2009

 Risico management
Terugblik
Het jaar 2008 was een goed jaar voor Bahay Aurora. Een jaar waarin er niet veel
schokkende wapenfeiten zijn te benoemen. Het was een jaar van rust en stabiliteit.
Arleen heeft de rol van manager ook dit jaar goed op zich genomen. Ze is er goed in
geslaagd rust in de instelling te brengen. Medewerkers zijn regelmatig gecoacht en er
is een overleg structuur die goed functioneert. De communicatie tussen medewerkers
verloopt ook goed en dat heeft als resultaat dat de kinderen een rustige en stabiele
woonplek hebben, allemaal naar school gaan, goede voeding krijgen en indien nodig,
medische verzorging. Dat is in feite onze core business en daar zijn we goed in
geslaagd.
Afgelopen jaar is ons nieuwe schoolgebouw voltooid en de school is vanuit de
woonunit naar het nieuwe gebouw verhuisd. Op de benedenverdieping hebben we ‘s
morgens de kleuterschool en ‘s middags de klas voor de verstandelijk beperkte /
moeilijk lerende kinderen. Op de eerste verdieping is de computerklas. De derde
woonunit, die na het intensieve schoolgebruik van de afgelopen jaren toe was aan een
kwastje verf en wat kleine reparaties, is gelijk na de verhuizing van de school,
gerenoveerd en klaar om nieuwe kinderen in te huisvesten.
Dan over het personeel. We hadden in juni een nieuwe maatschappelijke
werkster aangenomen. Tijdens het sollicitatiegesprek is er benadrukt dat we op zoek
waren naar iemand die langere tijd zou blijven. Helaas is de (uitstekende)
maatschappelijk werkster na vier maanden alweer vertrokken, ze is in een klooster
gegaan. Heel jammer.
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Algemene doelstelling
Kinderen die in Bahay Aurora in Baras komen wonen, worden liefdevol opgevangen en
verzorgd. Tijdens het verblijf 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 om vervolgens hun kinderen een betere
toekomst te kunnen geven.

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 werk te vinden in de toekomst in een
land waar veel werkeloosheid 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.
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 mooi
zolang het nodig is, maar mag niet leiden tot
permanente afhankelijkheid. Er dienen
initiatieven te worden genomen om in de
toekomst op eigen benen te staan.
- Afbeelding 1: Het nieuwe schoolgebouw.
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Doelstellingen 2008 en evaluatie
Ons beste resultaat van 2008 was de redding van het kindje Regina Alyssa Grace
kortweg Alyssa, het kindje wat naar ons werd toegebracht door het kinderziekenhuis
in Manila. Alyssa was te vroeg geboren en had sepsis (bloedinfectie die veelal de dood
te gevolg heeft). Door goede zorg en medische ondersteuning middels een aantal
ziekenhuisbezoeken (met dank aan extra hulp van een aantal donateurs) is ze nu een
goede gezonde baby. Daarnaast hebben we de adoptie voor haar geregeld.

- Afbeelding 2: Alyssa toen ze net
bij ons kwam.

- Afbeelding 3: Alyssa ruim een
maand later.

- Afbeelding 4: Alyssa 1 jaar!

Samenwerkingsverband met het Rode Kruis intensiveren. Start van de
vrijwilligersgroep voor hulp bij rampen. Opstart van de bloedbank.
Evaluatie:
Het Rode Kruis heeft ondanks herhaalde verzoeken van onze kant totaal niets meer
van zich laten horen. We snappen er eigenlijk niets van. In eerste instantie kwam men
vragen of we samen konden werken. We hebben daar positief op gereageerd. Nu zijn
we echter van mening dat samenwerking op redelijke basis niet mogelijk is. We
hadden van een wereldbekende organisatie als het Rode Kruis een meer professionele
houding verwacht.
Start van de klassen voor verstandelijk beperkte kinderen.
Evaluatie:
De klassen lopen goed. Er blijken in de omgeving een groot aantal kinderen te wonen
die helemaal niet naar school gaan omdat ze moeite hebben met aanpassen en
moeilijk leren.
Voor verstandelijk beperkte kinderen is totaal geen onderwijs beschikbaar. Onze klasje
groeit en we voorzien in een hele belangrijke behoefte.
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Afronden van de bouwwerkzaamheden van de school.
Evaluatie:
De bouw is afgerond en de school is in gebruik
genomen.
Opstarten van een medische kliniek
Evaluatie:
Dit is niet gebeurd doordat het Rode Kruis
verstek liet gaan. Wat we wel hebben gedaan is
een netwerk van artsen gestart die allen gaan
meewerken aan een preventie programma.

- Afbeelding 5: Feestelijke opening van het
nieuwe schoolgebouw.

Netwerk starten van Nederlandse ontwikkelingsgroepen die min of meer hetzelfde doel
hebben.
Evaluatie:
Er zijn wel contacten gelegd maar door de afstand blijkt het lastig om dat goed te
onderhouden.
‘Bed en Breakfast’ opstarten voor mensen die belangstelling hebben een paar dagen
hier te blijven.
Evaluatie:
Er kwamen ook dit jaar weer vrij veel mensen op bezoek die allemaal hier zijn
gebleven, maar dit vereist een privé investering en daar is het nog niet van gekomen.
Professionalisering van medewerkers.
Evaluatie: De medewerkers zijn naar verschillende cursussen geweest die
georganiseerd worden door de DSWD.
Meer kinderen opvangen. Target 35.
Evaluatie:
Terwijl er zó veel straatkinderen zijn, is het niet zo makkelijk om het aantal uit te
breiden.
Kinderen zomaar van de straat binnenhalen, geeft problemen, omdat er dan geen
officiële gegevens op papier staan. In dat geval worden zij niet op school aangenomen
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en dat is een van onze doelstellingen. De overheid hoort voor de papieren te zorgen
en dat kan alleen via een maatschappelijk werker. Zoals eerder vermeld is onze
maatschappelijk werkster, eerder dan voorzien, vertrokken. Het is niet eenvoudig een
nieuwe te vinden, want er is maar één school voor maatschappelijk werk. Daarnaast is
de DSWD, vertegenwoordigd in elke Gemeente, bijzonder contraproductief. ‘Niet
vooruit te branden ‘om het maar ondiplomatiek uit te drukken.
We zijn klaar om nieuwe kinderen op te vangen.
Laptop project voor de kinderen.
Evaluatie: Dit is zonder meer een groot succes.
De kinderen snappen het gelijk en zijn druk met
de computers in de weer, er zitten allemaal
educatieve spelletjes op en dat slaat erg aan.
Een vrijwilliger (Jan Willem) is bezig met een
server, we hebben internet op de locatie dus
komend jaar kunnen de kinderen in principe
online. Probleem is wel dat het verschil met de
kinderen van buiten erg groot wordt. Jaloezie en
afgunst is schering en inslag, erg lastig.

- Afbeelding 6: Mercedez achter een laptop.

Engelstalige website afronden.
Evaluatie:
De site is vertaald en het wachten is op de webmaster om de site zo te maken dat de
Engelse versie geplaatst kan worden.

Doelstellingen 2009

•

Er komt een dak boven het basketveld. Die gaan we dit jaar afmaken.

•

Klassen voor verstandelijk beperkte kinderen uitbreiden met speciaal lesmateriaal.

•

Opstarten van het preventieprogramma met artsen uit de omgeving.

•

Professionalisering van medewerkers.

•

Meer kinderen opvangen. Target 35.

•

Laptop project voor de kinderen uitbreiden.

•

Engelstalige website afronden.
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Risico management
Financiële crisis
Door de wereldwijde financiële crisis raken veel mensen hun baan kwijt. Hierdoor
lopen wij het risico dat we donateurs kwijt raken. Dit is een risico waar we geen
invloed op hebben.
Lichtpuntje is hier dat wanneer we het project “dak over basketbalveld” goed afronden
met de WOS (Wings of Support) dan is er een mogelijkheid dat we in aanmerking
komen voor ondersteuning in de exploitatiekosten. Hier zijn we over in gesprek met de
WOS. Er zijn geen toezeggingen gedaan.
Grondbezit
Het kindertehuis is gebouwd op een stuk grond van de familie Santiago. De gulle
gever destijds (Mevr. Santiago) is 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 de grond heeft hier vrede mee. Echter de nu
opgroeiende kleinkinderen van Mevr. Santiago hebben laten weten hun deel te willen
opeisen.
Om te garanderen dat het kindertehuis tot in lengte van dagen kan blijven
voortbestaan zullen we actie ondernemen om het stuk land te kopen van de
erfgenamen.
Momenteel wordt er gewerkt aan een constructie om tot een goede afronding te
komen.

Salarissen
De salarissen van onze medewerkers zijn minimaal. Door de stijgende prijzen is de
behoefte aan een hoger salaris. In feite zou je elk jaar een salarisverhoging moeten
toekennen op basis van macro economische ontwikkelingen. Helaas kunnen we ons dit
niet permitteren.
Geen overheidsgelden
Op de Filippijnen geeft de overheid geen geld aan opvangorganisaties. Die moeten ‘de
broek zelf ophouden’. Dat valt niet altijd mee, men stelt wel eisen maar van
ondersteuning is geen sprake.
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Afgelopen jaar hadden we een opvang vergunning voor de duur van 50 jaar.
Pas geleden heeft de DSWD (Departement van Sociale zaken) bepaald dat er elke 3
jaar een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd.
Bij navraag was de reden dat instellingen geen contact meer zochten met de DSWD.
Hierdoor ontstond bij de DSWD het gevoel dat men niet meer belangrijk was. Men was
gewend dat instellingen afhankelijk waren in verband met het verlengen van de
vergunningen. De afhankelijkheid viel weg omdat een vergunning 50 jaar geldig was.
De meerwaarde van de DSWD is helaas ver te zoeken, instellingen moeten voldoen
aan allerlei (goede) eisen, maar van daadwerkelijke ondersteuning is helaas geen
sprake.

9

Het concept


Onderwijs



Opvang van verstandelijk beperkte kinderen



Recreatie



Voorlichting

Onderwijs
Afgelopen jaar is een goed jaar geweest voor onze pre-school. We krijgen steeds meer
kinderen.
De school is verhuisd naar het nieuwe schoolgebouw. Het gaat prima met de preschool.

Opvang van verstandelijk beperkte kinderen
We zijn begonnen met slechts vier kinderen, op
dit moment zijn het er al 12 -15 (afhankelijk van
ondersteuning van de ouders). De kinderen
komen niet elke dag omdat de ouders het niet zo
belangrijk vinden. De kinderen zijn immers toch
niet in staat een goede opleiding te volgen, of
later een goede baan te vinden is hun
redenering. In combinatie met het motiveren van
de kinderen is het dus van belang de ouders te

- Afbeelding 7: De klas voor verstandelijk

motiveren hun kinderen te brengen.

beperkte kinderen.

Dat gaat moeizaam, ze laten de kinderen vaak zelf de weg oversteken om naar school
te komen en dit is buitengewoon gevaarlijk. We moeten dus veel uitleggen. Omdat we
de kinderen eten geven tijdens schooltijd zijn de ouders wel veel gemotiveerder hun
kinderen naar school te laten gaan (en om ook zelf een hapje mee te snoepen bij het
ophalen).
We doen veel met muziek, WOS (Wings of Support) heeft een keyboard voor ons
meegebracht en met de gitaar wordt ook veel gedaan. De kinderen zijn gek op muziek
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dus ze vinden het allemaal heerlijk om naar school te komen. We sturen twee maal
per jaar een nieuwsbrief naar de “Club van Honderd”, de club die het allemaal
financiert (initiatief van Jan Willem en Petra Landman).

Recreatie
Op de Filippijnen zijn de mensen totaal niet gemotiveerd voor sport, men vindt het
maar niks, je zweet maar, das nergens goed voor is de redenering. Jongens en jonge
mannen doen nog wel regelmatig aan basketball maar vrouwen doen vrijwel helemaal
niets aan sport.
Dit in tegenstelling tot Nederland waar we er juist van doordrongen zijn dat sport juist
heel goed is voor een mens. Minimaal een half uur per dag. Men vindt dat hier niet
nodig.
Op school wordt weinig tot geen tijd ingeruimd voor sport, de groepen zijn te groot en
men heeft geen faciliteiten of de leerkrachten zien het nut er niet van in.
We merken dat onze kinderen, onze medewerkers en ook Filipino's over het algemeen
een slechte conditie hebben. Prioriteit in arme landen ligt veelal bij een gevulde maag
en niet bij een paar sportschoenen. Wij vinden het echter van belang dat de kinderen
sport gaan integreren in hun lifestyle. Om dit doel te bereiken moeten eerst de
medewerkers overtuigd worden. Vervolgens dien je een aantal faciliteiten te creëren
waardoor sportbeoefening ook daadwerkelijk mogelijk is.
Het onderwerp wordt regelmatig bij de medewerkers ter sprake gebracht en langzaam
maar zeker begint het besef te groeien dat de
Filippijnse filosofie (bewegen is slecht) niet de
juiste is. Om de omslag te maken naar actief
gaan sporten is de volgende stap. Dat geldt ook
voor de benodigde faciliteiten.
Wat zijn bezig een afdak voor ons basketbalveld
te bouwen. Vanwege de hitte kan er alleen
worden gesport vroeg in de ochtend

- Afbeelding 8: De bouw is begonnen.
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tussen 6.00 en 7.00 uur, daarna is het te heet, en tussen 17.00 en 18.00 uur, daarna
is het te donker. Indien het dak over basketbalveld klaar is, ontstaat er een
sportruimte die in feite de hele dag gebruikt kan worden.
We kunnen dan een paar doelen maken en voetbal organiseren, badminton, volleybal,
fitness en dansklassen. We hebben dus ook een geluidsinstallatie nodig.
Als deze faciliteit gereed is zal dit ten goede komen aan conditie van de kinderen.

Voorlichting
In onze omgeving sterven veel kinderen en volwassen doordat men niet op de hoogte
is van bepaalde medische basiskennis. Het varieert van: wat is alcoholisme, wat is
onverantwoord drugsgebruik, onhygiënisch omgaan met voeding, inenting
programma’s, verantwoord medicijn gebruik, omgang met pasgeborenen tot
eenzijdige voeding en andere basis kennis.
Door gebrek aan informatie hebben veel arme mensen een enorme achterstand. Men
leest geen krant, men kijkt geen tv en is niet naar school geweest, internet is al
helemaal een ver van mijn bed show. Als je weinig informatie hebt, maak je fouten die
gemakkelijk voorkomen kunnen worden.
We zijn afgelopen jaar begonnen met het opbouwen van een netwerk aan medisch
geschoolde mensen zoals verpleegkundigen en artsen, op dit moment hebben 12
mensen hun medewerking toegezegd. Deze mensen gaan ons ondersteunen bij het
opzetten van een voorlichtingsprogramma wat aansluit bij de problemen die men
constateert in de ziekenhuizen en klinieken.
Om dit programma te draaien gaan deze medisch geschoolde mensen zelf als
vrijwilligers een deel van de lessen geven.
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Promotionele activiteiten


Website



Kindermarathon



Werkvakanties

Website
Onze website is van cruciaal belang voor onze organisatie. Berend Dales als
webmaster en Jurgen Duringhof voor het onderhoud van de site zijn de mannen achter
de schermen die zorgen dat alles goed verloopt.
De site is een uitstekend communicatiemiddel met onze donateurs en
belangstellenden. Per maand hebben we ongeveer 1500 bezoekers en dat is natuurlijk
best heel goed. De site wordt nu regelmatig aangepast en veranderd. De
nieuwsberichten worden vrijwel allemaal voorzien van foto’s en filmpjes zodat de lezer
een goed beeld krijgt van alle gebeurtenissen in en rond Bahay Aurora.
Wat er moet gebeuren de komende tijd is de Engelse vertaling online plaatsen zodat
we wereldwijd gaan opereren. Dat had al lang moeten gebeuren maar door
persoonlijke omstandigheden van de webmaster is dat blijven liggen.
Doordat we internationaal fondsen mislopen, door het niet hebben van een Engelse
site dient dit vraagstuk op zo kort mogelijke termijn te worden opgepakt.
Indien nodig zullen we een nieuwe website bouwen om dit probleem snel op te lossen.

Kindermarathon
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die samen met ons een kindermarathon wil
organiseren.
Onderdeel van het project is een budget werven. Vervolgens kan de vrijwilliger naar
de Filippijnen komen om het project samen met ons uit te voeren.
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Werkvakanties
Afgelopen jaar hebben we Jan Willem en Petra op bezoek gehad voor een
werkvakantie. Zij hebben het derde gebouw gerenoveerd en het project voor de
computers voorzien van internet. Dat waren een paar intensieve weken met leuke
resultaten. We willen de mogelijkheid blijven bieden mensen de gelegenheid te geven
vrijwilligers werk te komen doen.
We vragen van vrijwilligers of zij vooraf samen met ons een plan de campagne willen
opzetten, zodat helder is wat zij hier komen doen tijdens hun verblijf. Het is de
bedoeling dat de vrijwilliger zelf de projectkosten verwerft.
Voor komend jaar hopen we vrijwilligers te vinden die iets met de computerklas of
sport willen gaan doen.

Afbeelding 9: Petra en Jan Willem worden aan
het eind van hun bezoek bedankt door de
kinderen.
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Deel 2
Financiële planning en verantwoording


Operationele kosten 2008



Balans per 31 december 2008



Staat van Baten en lasten en de Begroting Bahay Aurora 2009
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Operationele kosten 2008
Gelden besteed aan doelstelling
in peso's

PESO
2008

BEGROTING
2009

Personeelkosten
Huismoeders en maatschappelijk werkster

489450

Directie en bestuursleden zijn vrijwilligers
en ontvangen hiervoor geen vergoedingen

0

580000

0
489450

580000

Verzorging kinderen
Voeding
Kleding
Medische kosten
Schoolkosten
Recreatie
Schoolartikelen
Wasmiddelen

168777
5888
26902
43687
12540
3623
4716

180000
8000
30000
55000
15000
4000
5000
266133

297000

Huisvestingskosten
Bouw Unit 4, ged.overkapping en onderhoud
panden
Inventaris
Elextra
Water
Gas
Vergunningen
Huur/erfpacht terrein

963767
23317
113429
14500
9160
43471
120000

250000
20000
120000
15000
10000
0
360000
1287644

775000

Algemene kosten
Kantoorkosten
Telefoonkosten
Transportkosten
Dierenarts

9647
13600
15696
7000

10000
14000
16000
0
45943

40000

Buitengewone kosten
Benodigde gelden voor aankoop ondergrond
waarop onze gebouwen staan.Huur vervalt dan
0
Vrijval reserve 2008

2914000
-930000
1984000

Euro 31381 is in Peso
2089170

3676000
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Balans per 31 december 2008
31-122008
€

BALANS

31-122007
€

ACTIVA
Liquide middelen
ABN
Postbank

763

2112

17835

180

Totaal

18598

2292

18598

2292

PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserve aankoop land

15000

Reserve afbouw overkapping

2000

Overige reserve

1598

0

1202
18598

1202

Kortlopende schulden
Voorschot reisgeld

0

1090
1090

Totaal

18598

2292
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Begroting Bahay Aurora 2009
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

werkelijk
2008

begroting
2009

Baten:
Maandelijkse donaties
Baten uit acties van derden
Eenmalige giften
Rijstactie
Actie aankoop ondergrond gebouwen

14424

15000

2292

1000

26398

7500

340

500

6250

32000

Som der baten

49704

56000

Lasten
Begroting 2009 in peso's 3676000
Opnamen in Filippijnen,zie specificatie

59290
31381

Notariskosten

360

Bankkosten

567

600

Wervingskosten

0

0

Kosten bestuur en directie

0

0

Som der lasten

32308

59890

Resultaat

17396

-3890

Resultaatbestemming 2008
Reserve voor aankoop eigen terrein
Reserve afbouw overkapping
Toevoeging aan overige reserve

15000
2000
396
17396
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Nawoord
Ondergetekende woont al weer vijf jaar op de Filippijnen. Door hier te wonen leer je
deze samenleving veel beter kennen dan tijdens de drie weken vakantie per jaar die
we voorheen hadden om aandacht te schenken aan het project.
De hulp van de donateurs, het kan niet zwaar genoeg benadrukt worden, is van
cruciaal belang om ons werk te kunnen blijven doen.
Door op de Filippijnen te wonen ervaren we dagelijks wat voor problemen arme
mensen ervaren in de strijd om het bestaan. Vaak gaat het om geld en inkomen om
dagelijks eten op tafel te zetten, maar ook dikwijls om medische voorzieningen die niet
beschikbaar zijn voor mensen zonder geld of educatie van hun kinderen. Letterlijk een
strijd van dag tot dag. Wij willen daar ondersteuning geven waar we dat kunnen.
Bewustwording is een belangrijk aspect om de levens van de mensen in onze
omgeving positief te beïnvloeden. Wij zien het als onze taak om hier een rol in te
spelen door middel van voorlichting en het goede voorbeeld te geven.

Onze kinderen doen het goed, dat is leuk, ze
doen hun best op school en daar zijn we trots op.
Ook al zijn het geen indrukwekkende aantallen,
elk kinderleven wat we een flinke duw de goede
kant uit kunnen geven is er één.
Ons motto: Doorgaan!
- Afbeelding 10: De kinderen doen het goed!

H.Smidstra
Voorzitter SNF,
Baras, Rizal. Filippijnen.
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