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Adres: Soesterweg 136  
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Nederland 

 

 

Secretariaat: Soesterweg 136 
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Nederland  

Tel. 033-4615534 

 

 

Bankrekening S.N.F. ABN AMRO 55.37.73.283 

ING 387783 

ten name van Stichting Noodhulp Filippijnen 

 

 

 

 

Filippijnse zuster-organisatie: FABKI:  Felicisimo Aurora Bahay Kalinga  

  

Adres: Sitio Ulahan 

Barangay Santiago  

Baras Rizal 
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Bankrekening Bahay Aurora 

(F.A.B.K.I.) 

Bank:  

t.n.v.:  
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Bankrekeningnr.  

BIC/swift code:  

Banco de Oro Unibank, Inc  

Felicisimo-Aurora Bahay Kalinga Inc.  
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Tay Tay, Rizal, Filippijnen 
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BNORPHMM 

 

Website: www.bahayaurora.nl  
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Richtlijnen 
 

 

Terugblik  
 

Overstroming 

In oktober sloeg het noodlot toe voor Bahay Aurora toe. Door een enorme 

overstroming zagen we ons levenswerk voor onze ogen in korte tijd letterlijk 

wegspoelen. Vrijwilliger Tio Ton overleed vlak daarna aan de gevolgen van een 

infectie die hij tijdens deze overstroming had opgelopen. Dit heeft ons allen zeer 

geraakt. 

 

Snelle hulp 

Toen de nood het hoogst was, was ook de redding nabij. Het bestuur en een aantal 

trouwe vrijwilligers in Nederland hadden binnen enkele uren een actie op touw gezet 

die zijn weerga in de geschiedenis van Bahay Aurora niet kent. Er zijn honderden e-

mails verstuurd, alle persoonlijke netwerken zijn benaderd, er zijn artikelen 

verschenen in kranten, huis-aan-huisbladen en t.v.-kranten. Er zijn verschillende radio 

uitzendingen geweest en uiteindelijk zelfs een item bij „Hart van Nederland‟ op tv bij 

SBS6.  

Het resultaat was verbluffend. Bahay Aurora heeft nu een goede financiële basis om 

alle materiële schade te herstellen. Ook kan er verder gebouwd worden aan een goede 

toekomst. De Nederlandse samenleving voelt zich betrokken bij de minder bedeelden 

in deze wereld en we hebben dan ook van ongeveer 300 verschillende instanties, 

stichtingen en privé personen giften ontvangen. Op deze momenten ben je trots om 

Nederlander te zijn.  

 

Slechts 24 uur na de overstroming kwamen met de dagelijkse vlucht van KLM op 

Manila de eerste hulpgoederen al binnen. De stichting Wings of Support en betrokken 

projectcoördinatoren voor ons project hebben ervoor gezorgd dat er direct schoon 

drinkwater was, rijst en cash geld om de eerste noodhulp te garanderen. Ook het KLM 

kantoor in Manila heeft zijn steentje bijgedragen. Deze snelle en adequate actie heeft 

waarschijnlijk levens gered omdat Bahay Aurora geen elektriciteit had, geen water, 

geen rijst en Bahay Aurora kon geen geld pinnen omdat ook alle geldautomaten in de 

omgeving buiten werking waren. 

 

Er is een week lang dag en nacht gewerkt op Bahay Aurora om zo snel mogelijk vuil 

en en troep op te ruimen. Dit was belangrijk omdat er op onhygiënische situaties veel 

ongedierte en muskieten afkomen met vergrote kans op allerlei ziektes. In het gebied 

waar Bahay Aurora staat zijn heel veel mensen overleden na de ramp, vooral door 

infecties. Onze kinderen is dit gelukkig bespaard gebleven.  
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Bestuursuitbreiding 

Het bestuur in Nederland is in 2009 uitgebreid. Robert Halm en Petra Landman 

hebben volmondig ja gezegd op ons verzoek om deel uit te maken van het bestuur van 

Stichting Noodhulp Filippijnen. Robert is al vele malen op bezoek geweest bij Bahay 

Aurora en ook Petra heeft, samen met haar man, afgelopen jaar Bahay Aurora 

bezocht. Zij heeft de „Club van Honderd‟ opgezet om het project voor kinderen met 

een verstandelijke beperking te ondersteunen. We zijn zeer verheugd met hun 

toetreding tot het Nederlandse bestuur.  

 

Samenwerking met Wings of Support 

Dan last but not least heeft de Stichting een overeenkomst kunnen afsluiten met 

Wings of Support voor tijdelijke ondersteuning van de operationele kosten en het 

vernieuwen van de website. Dit heeft er toe geleid dat het aantal kinderen is 

uitgebreid naar 35 (per 31 december). Het aantal medewerkers is uitgebreid van 6 tot 

12 op dit moment.  

Het betekent dat we nu gemakkelijker het dienstrooster kunnen invullen, vervanging 

bij ziekte en vakanties geen probleem is en dat groepsleiding ontlast wordt, waardoor 

burn out verschijnselen beperkt blijven. De kwaliteit van de opvang is hierdoor ook 

sterk verbeterd. Kinderen krijgen nu dagelijks sport en computer lessen. Er zijn elk 

weekend activiteiten voor de kinderen. Er is bovendien meer persoonlijke aandacht 

voor de kinderen en als gevolg hiervan ook meer aandacht voor hun problematiek.  

 

Donaties als gevolg van de overstroming 

Na de ramp zijn door diverse donaties de faciliteiten sterk verbeterd. Dankzij deze 

giften kon alle schade aan gebouwen en het terrein hersteld worden. Er zijn nieuwe 

vloeren gelegd, toiletten zijn gerenoveerd, nieuwe lockers geplaatst, de omheining 

gerestaureerd,   

 

We hebben computers voor alle medewerkers en internet dus op alle niveaus is de 

kwaliteit van opvang en werken sterk verbeterd.   

 

Kortom Bahay Aurora heeft het afgelopen jaar een stormachtige groei doorgemaakt, 

was bijna van de kaart geveegd door de ramp maar staat sterker dan ooit op de kaart !  

2009 was een jaar die we niet snel zullen vergeten.  
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Doelstellingen 2009 en evaluatie doelstellingen 2009 
 

1. Er komt een dak boven het basketbal veld. Die gaan we dit jaar afmaken. 

Evaluatie: 

Het dak over het basketbalveld is 

klaar. Wings of Support en KLM-

aircares hebben dit gefinancierd. 

We zijn hen hier zeer erkentelijk 

voor. Momenteel wordt het 

basketbalveld zeer intensief 

gebruikt. ‟s Morgens en „s middags 

sport, in het weekend dans.  

Bovendien hebben wij een 

fantastisch kerstfeest kunnen 

organiseren op het overdekte 

basketbalveld.  

 

Ook voor mensen van buitenaf is het overdekte veld te gebruiken. 

Er is ook al al een huwelijksfeest geweest en allerlei bezoeken van externen 

vinden nu hier plaats. 

Het is om diverse redenen dus een daverend succes.  

 

 

2. Klassen voor verstandelijk beperkte kinderen uitbreiden met speciaal lesmateriaal.  

Evaluatie: 

Speciaal lesmateriaal is er nog niet, de reden hiervoor is dat we eigenlijk niet zo 

goed weten welke materialen we moeten zoeken. Een kwestie van kennis dus. We 

zijn wel bezig met het opzetten van een vorm van samenwerking met Esdégé 

reigersdaal / de Rode Luifel (gevestigd in Nederland). Dit is een instelling die 

ondersteuning en dagopvang geeft aan mensen met een (verstandelijke) beperking. 

Deze instelling gaat proberen ons professioneel te ondersteunen. Qua 

spelmateriaal hebben ze ons 

inmiddels ook geadviseerd. Verder 

gaat bekeken worden in hoeverre 

er ondersteuning mogelijk is voor 

een wat meer specifiekere 

invulling van de dagopvang. 

Waarbij rekening gehouden zal 

worden  met de individuele 

mogelijkheden van de kinderen. 

Dit contact is ontstaan op initiatief 

van Fia Hauwert (één van de 

cliënten), en haar begeleiders. Zij 

werkt in de bakkerij van de Rode 

Luifel en wilde graag koekjes 

bakken voor arme kinderen. Inmiddels is dit al 2 keer gebeurd en heeft de 

projectcoördinator van Wings of Support deze koekjes meegenomen naar de 

Filippijnen. Op de terugweg heeft hij weer iets meegenomen van onze kinderen. 

Dit is voor beide partijden een waardevol contact gebleken. 

 

 

Het nieuwe basketbal veld 

 

De groep van de verstandelijk beperkte kinderen zingt 

kerstliedjes.   
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3. Opstarten van het preventieprogramma met artsen uit de omgeving. 

Evaluatie: 

Het preventie programma is gestart in februari. Het doel hiervan is dat vrouwen 

uit de omgeving uit hun isolement worden gehaald geïnformeerd worden over 

zaken die goed bruikbaar zijn in hun dagelijks leven. De vrouwen geven aan dat 

dit zeer waardevol is voor hen en dat ze er veel aan hebben.   

Toen we van start gingen hebben we vooraf een bijeenkomst georganiseerd voor 

een aantal mensen met een medische achtergrond. Met de bedoeling dat zij 

vervolgens lessen zouden komen geven.. Ondanks alle toezeggingen hebben zij 

deze belofte jammer genoeg niet waargemaakt. 

In maart zijn we ondanks deze tegenvaller toch begonnen met de eerste lessen. 

Elke zondag een ander onderwerp met een spreker. Wanneer de uitgenodigde 

spreker niet kwam opdagen heeft de voorzitter van de Filippijnse stichting zelf de 

les verzorgd. Het blijkt namelijk erg lastig om Filippino‟s te vinden die op 

vrijwillige basis een verplichting aan willen gaan. 

Na de les is er elke keer “Pump it up” dans gegeven, een combinatie van aerobic 

en fitness. De lessen worden goed bezocht. Omdat de voorzitter grootmoeder 

werd is ze tijdelijk naar Nederland gegaan om haar dochter te helpen. De lessen 

worden zo snel mogelijk weer opgestart. Verder zal gewerkt worden aan het 

leggen van contacten met groepen die ook trainingen kunnen gaan verzorgen. 

 

  

4. Professionalisering van medewerkers. 

Evaluatie: 

Ook dit jaar zijn medewerkers wederom naar cursussen geweest van de DSWD 

(Department of Social Welfare and Development). Dit jaar is door de 

stormachtige groei die we hebben doorgemaakt met veel nieuwe medewerkers 

geen apart traject voor opleidingen gestart. Dit punt moet dit jaar inhoud krijgen.  

Het personeelsbestand is behoorlijk gewijzigd. Er is dit jaar een solide basis 

gelegd door het in dienst nemen van goed en bekwaam personeel. Vanuit deze 

basis kunnen we verder werken aan de professionalisering. Deze verandering in 

het personeelsbestand is de reden voor de vertraging van deze doelstelling naast 

het feit dat de overstroming een aantal maanden alle aandacht heeft opgeëist  

 

 

5. Meer kinderen opvangen. Target 35. 

Evaluatie: 

Mission accomplished ! Op 23-12-2009 zijn er 35 kinderen in huis. Het is 

buitengewoon lastig om nieuwe kinderen te mogen opvangen. Omdat de 

verschillende lokale DSWD kantoren niet altijd meewerken is het opnemen van 

nieuwe kinderen voor Bahay Aurora eenarbeidsintensief en soms moeizaam 

proces.
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Laptop project voor de kinderen uitbreiden.  

Evaluatie: 

Dit is gebeurd. Er zijn inmiddels 12 laptops 

en er komen er nog meer.  Het project is een 

succes. De kinderen leren spelenderwijs hoe 

ze met een computer om moeten gaan. We 

hebben ook een lespakket ontwikkeld 

waarmee de kinderen degelijk les krijgen 

over de computer en het gebruik van de 

computer. Norsan, onze groepsleider en IT-

deskundige,  heeft bovendien nieuwe 

educatieve spelletjes op de computers 

geplaatst. Dus naast de lessen kan er af en 

toe een nieuw spel worden gespeeld, tot 

plezier van de kinderen. 

 

 

6. Engelstalige website afronden.  

Evaluatie: 

Na jarenlange goede en trouwe dienst was de tijd aangebroken voor een update 

van de website. De huidige website was verouderd en er ontbraken een aantal 

marketing aspecten. Er is een hele nieuwe site ontwikkeld. De site is bovendien 

makkelijker te vinden omdat de naam van ons kindertehuis tevens de website 

naam is. Inmiddels is er ook een Engelstalige site beschikbaar, dit betekent dat 

Bahay Aurora wereldwijd is gegaan. Door allerlei betalingsmodules toe te voegen 

is het eenvoudiger geworden om een gift over te maken. De site is in een nieuw 

jasje gestoken en we zijn helemaal up to date met de laatste ontwikkelingen.   

 

 

De kinderen krijgen computer les en maken hun 

huiswerk 

 

www.bahayaurora.nl  
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Doelstellingen 2010 
 

 

1. Het aantal kinderen uitbreiden naar 45, onze maximale capaciteit. 

Toelichting:  

De capaciteit van Bahay Aurora is 45 kinderen. Om de organisatie zo rendabel 

mogelijk te maken gaan we dit jaar uitbreiden. 

Beleid:  

De maatschappelijk werkers dienen de bezetting te vergroten en daarna het aantal 

kinderen op 45 te houden.  

De relaties die de voorzitter van de F.A.B.K.I. inmiddels heeft opgebouwd met de 

D.S.W.D. in de verschillende dorpen begint zijn vruchten af te werpen.  

Financiering:   

Het proces van uitbreiding vraagt niet om financiën. Echter de daadwerkelijke 

opvang en verzorging van de kinderen wel. De financiering daarvan is opgenomen 

in doelstelling één, drie en vier. 

 

 

2. Donateur werving in de Filipijnen  

Toelichting :    

Wings Of Support heeft afgelopen jaar een overeenkomst afgesloten om Bahay 

Aurora te ondersteunen in de operationele kosten. Dit is van tijdelijke aard en 

Bahay Aurora dient initiatieven te ontplooien om inkomsten te genereren zodat zij 

volledig kan gaan voorzien in de operationele kosten. De voorzitter van FABKI 

gaat het komende jaar als ambassadeur bij bedrijven langs op de Filippijnen om 

bedrijven te interesseren voor donaties aan Bahay Aurora.  

Beleid:  

Er komt op korte termijn een donateur wervingsplan voor F.A.B.K.I. met het doel 

om extra gelden te werven op de Filippijnen. Daarnaast zullen er ook materiele 

donaties geworven worden. Hierbij kan gedacht worden aan maandelijkse 

donaties van vlees, rijst, etc..  

 

 

3. Verlenging voor financiële ondersteuning in de operationele kosten aanvragen 

Toelichting: 

Op dit moment vangt Wings of Support een deel van de operationele kosten op. 

Dit is echter voor een bepaalde tijd van één jaar. Wings of Support heeft 

aangegeven de mogelijkheid open te houden voor vervolgfinanciering van 

operationle kosten voor een periode van maximaal 3 jaar. Met als reden om de 

uitbreiding en kwaliteitsverbetering voor langere tijd te kunnen garanderen. En 

tevens de organisatie in staat te stellen om met beleid te komen voor het genereren 

van extra fondsen.  

Beleid: 

Er dient een aanvraag ingediend te worden bij Wings of Support voor een 

verlenging van de ondersteuning. De huidige ondersteuning loopt tot en met 

augustus 2010.  
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4. Toilet voor de school / opvang gehandicapten kinderen. 

Toelichting:  

De school heeft geen eigen toilet. De kinderen moeten nu steeds naar het 

basketbalveld waar een toilet is. Dit is geen werkbare oplossing. Ook met de 

verstandelijk beperkte kinderen werkt dit niet, dan moet er altijd iemand mee.  Het 

toilet dient toegankelijk te zijn voor gehandicapten. 

Beleid:  

Nadat er eerst een bouwtekening zal worden gemaakt zal er daarna zo spoedig 

mogelijk een toilet worden gebouwd. 

Kosten : € 1200,- 

Financiering:   

Projectmatig 

 

 

5. Afronding van de grondrechten voor het kindertehuis. 

Toelichting:   

We zitten in de afrondingsfase van de grondrechten betreffende de grond waarop 

het kindertehuis is gebouwd. Het geld is binnen om de aankoop af te ronden.  

Beleid:  

Zo spoedig mogelijk afronden. 

Financiering:  

Opgebouwde voorziening 

 

6. Reparatie truck. 

Toelichting:   

De oude truck van de voorzitter van de SNF is in gebruik. Dit is heel praktisch, 

met name om huisvuil of andere, grote, spullen weg te brengen. De truck wordt 

regelmatig gebruikt. De truck wordt geschonken maar de reparatiekosten zijn voor 

Bahay Aurora. Kosten ongeveer € 1500,- en dan kan ie weer jaren mee. 

Beleid:  

Zo spoedig mogelijk uitvoeren. 

Kosten : € 1500,- 

Financiering:    

Projectmatig. 

 

7. Container met hulpgoederen verschepen. 

Toelichting:  

Door de overstroming is Bahay Aurora erg veel spullen kwijtgeraakt. Die moeten 

worden vervangen. Nieuw kopen is duur en op de Filippijnen is de kwaliteit vaak 

niet zo goed, er worden veel Chinese producten verkocht die niet bepaald 

duurzaam zijn. We hebben een waslijst met wensen verstuurd naar zo‟n 200 

verschillende adressen via Kitty Meijburg van Wings of Support. Ook middels ons 

eigen netwerk zijn mensen benaderd. We denken dat we in februari de container te 

kunnen verschepen naar de Filippijnen. We hebben inmiddels een deel van de 

transportkosten toegekend gekregen.   

Beleid:  

Zo spoedig mogelijk uitvoeren 

Kosten : € 1500,- 

Financiering:  

Projectmatig, is deels al projectmatig gefinanciert.  
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8. Veiligheid voor kinderen en medewerkers verhogen door aanpassingen aan de 

gebouwen. 

Toelichting :   

Tijdens de storm is gebleken dat de tweede verdieping op de school een prima 

plek is om de kinderen veilig te huisvesten tijdens stormen en of overstromingen. 

Ramen dienen extra beveiligd te worden. 

Er dient voldoende water en blikvoedsel beschikbaar te zijn voor calamiteiten. Er 

moet een afsluitbare kast komen waar deze spullen in bewaard worden. 

Beleid: Uitvoeren voor de natte moesson 

Zo spoedig mogelijk uitvoeren. 

Kosten : € 2000,- 

Financiering:   

Projectmatig 

 

 

9. “Waste management”. 

Toelichting :   

Vuilverwerking op de Filippijnen is een lastig vraagstuk. De overheid haalt het 

niet op of haalt het alleen maar op tegen betaling, de afhaaldienst is corrupt. Geen 

geld….geen vuilafhaal. Daar komt bij dat men alle huisvuil weer ergens in de 

bergen in het milieu dumpt. Dat is geen goede zaak en daar willen we toch iets 

aan doen dit jaar. Huisvuil dient gescheiden te worden en dan doorverkocht aan de 

recycling industrie. Een uitdaging...  

Beleid: 

We hebben een afsluitbare ruimte nodig waar we gescheiden afval kunnen 

opslaan.  

Er dient een afdak te komen om het gescheiden afval te verzamelen en eens in de 

zoveel tijd te verkopen. Investeringen zijn gering, een kwestie van uitvoeren.  

Daarnaast dient er compostruimte te komen voor alle organische afval. Hoe 

compost precies geproduceerd wordt, daar gaan we ons in verdiepen.  

Zo spoedig mogelijk uitvoeren.  

Kosten: € 500    

Financiering:  

Projectmatig 

 

 

10. Zomerkamp 

Toelichting: 

Gedurende de zomervakantie, die op de Filippijnen bijna 2 maanden duurt, is het 

altijd weer moeilijk om kinderen 2 maanden lang bezig te houden op het terrein. 

Het zou leuk zijn om met onze kinderen en samen met kinderen uit de wijk of de 

kinderen van van Young Focus op kamp te gaan.  

Beleid : 

In de zomervakantie gaan we 2 kampen organiseren. 1 kamp voor kinderen die 

een paar dagen bij ons komen kamperen op het terrein. Daarna 1 kamp voor onze 

kinderen om elders een paar dagen te gaan kamperen.  

Kosten : € 1500,-  

Financiering:  

Projectmatig. 
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11. Watervoorziening afronden  

Toelichting: 

Op het moment wordt Bahay Aurora voorzien van leidingwater door „Lagundi 

Water‟. Echter is de waterdruk zo laag dat er niet voldoende waterdruk is om een 

dergelijke instelling fatsoenlijk te runnen. Daarnaast is er ook geen betrouwbare 

continuiteit.  

Beleid: 

Bestaande (grond)waterbron in gebruik nemen door een pomp aan te installeren 

en een drukvaten systeem aan te leggen. Hierdoor zullen de huidige problemen tot 

de verleden tijd behoren. Er is een gespecialeerd bedrijf gevonden dat dit systeem 

gaat installeren.  

Dit watersysteem zal ook worden aangesloten op de visvijvers waardoor dit 

project weer in gebruik genomen kan worden. 

Kosten: € 4.671,- 

Financiering: 

Di project is reeds projectmatig gefinancierd door Wings of Support. 

 

 

12. Dakgoten vervangen 

Toelichting :  

De huidige dakgoten zijn door gerot en aan vervanging toe. De dakgoten vangen 

het regenwater op en leiden dat naar een waterreservoir wat voorziet in het water 

voor de visvijvers. Dit regenwater kan dan in tijden van veel regen (natte moeson) 

de aanvoer van grondwater voor de visvijvers (zie doelstelling 12) laten afnemen 

of zelfs vervangen. 

Beleid : 

Nieuwe dakgoten aanleggen.  

Kosten: € 2000,- 

Financiering:  

Projectmatig. 
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Lange termijn Doelstellingen 
 

1. Commerciële activiteiten op de Filippijnen ontwikkelen. 

Toelichting:   

De toekomst van ontwikkelingswerk is dat instellingen commerciële projecten 

moeten ontwikkelen om in ieder geval voor een deel hun eigen broek op te 

houden. Dit is erg ingewikkeld om NGO‟s meestal geen zakenmensen in dienst 

hebben om dit soort dingen goed op poten te zetten. Geld verdienen vereist ook 

investeringen en dit staat haaks op de doelstellingen van NGO‟s, een totaal andere 

manier van denken en doen.     

Beleid:  

Dit jaar wordt er een beperkt budget voor commerciële activiteiten gereserveerd. 

Er zullen plannen worden ontwikkeld. 

Kosten: € 100 

Financiering:   

Uit eigen middelen. 

 

 

1. Een aparte keuken unit bouwen. 

Toelichting:  

Door het grote aantal kinderen en medewerkers is er behoefte aan een grotere en 

hygiënische keuken. De huidige keuken is te klein en zit in een woonunit. 

Beleid:  

Een plan maken en een begroting opstellen. Vervolgens financiering zoeken voor 

dit project. 

Kosten : Ongeveer  € 10.000   

Financiering:  

Projectmatig. 

 

 

2. Aankoop auto voor vervoer verstandelijk beperkte kinderen. 

Toelichting:  

De kinderen worden dagelijks gehaald en thuis gebracht. Dat lijkt luxe maar 

zonder deze voorziening komen de kinderen gewoon niet. Ouders kunnen het 

transport niet betalen of zien het nut van het klasje niet in. (Overigens worden in 

Nederland deze kinderen ook thuis opgehaald). Momenteel worden de kinderen 

opgehaald in de auto van de voorzitter van SNF. Deze auto heeft zijn beste tijd 

gehad, er zijn steeds reparaties nodig. Met deze auto kunnen geen grote afstanden 

worden afgelegd. 

Beleid: 

Het komende jaar gaan we apart fondsen werven voor dit project. Zodra de 

fondsen binnen zijn gaan we de auto aanschaffen. 

Kosten : € 20.000,- 

Financiering:  

Projectmatig 
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3. Computer project voor scholen en andere instellingen. 

Toelichting :   

We hebben 60 computers gedoneerd gekregen die we begin van dit jaar willen 

verschepen naar de Filippijnen. Die computers worden verdeeld over een paar 

scholen, instellingen. De computers krijgt men alleen gratis als men een 

onderhoudscontract met ons afsluit. Op die manier zijn we ervan verzekerd dat de 

computers zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden. Bovendien creëren we zo 

een beetje werkgelegenheid en bescheiden inkomsten.  

Beleid:   

Begin dit jaar worden de computers verscheept naar de Filippijnen. Er is een 

externe IT-er beschikbaar om dit project uit te voeren. Vervolgens gaan we over 

tot de uitvoering.  

Kosten: geen 

Financiering:  

Niet van toepassing. 

 

 

4. Zonne-energie  

Toelichting : 

Een paar jaar geleden hebben we onderzocht hoe we met zonne-energie kosten 

kunnen besparen. Dat was destijds totaal niet rendabel. De persoon die zich hier 

indertijd in had verdiept had totaal geen 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 2010 is 

dus het plan schrijven en niet de uitvoering. 

Kosten:  Geen 

Financiering:   

Projectmatig. 
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Missie 
 

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 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 werkeloosheid is.  

“ Bahay Aurora the learning center “ 

 

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.  

“ Bahay Aurora ambitions” 

 

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 die genoeg energie hebben om 

gezond en actief in het leven te staan. 

“ Bahay Aurora health center “  

 

 

Kerstmis 2009 
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Risico management 
 

 

1. Financiering van de operationele kosten 

De financiering van de operationele kosten is voor iedere NGO een ontzettend 

belangrijk punt op de agenda. Voor Bahay Aurora is het simpel; niet voldoende 

financiering, geen (goede) opvang van kinderen. Dit blijft een risico. Voor het jaar 

2010 verwachten we geen problemen en dus is het risico klein.  

Voor de daarop volgende jaren is er echter nog niet voldoende financiering om de 

operationele kosten te kunnen dragen. Daardoor is het risico voor de jaren 2011 en 

verder, veel groter.  

Het doel is om volledig onafhankelijk te worden van tijdelijk ondersteuning. De 

operationele kosten dienen volledig gedragen te worden door donateurs en 

sponsors die voor onbepaalde tijd bijdragen. Tevens moeten commerciële 

activiteiten bijdrage aan de inkomsten. 

Risico:  

Bahay Aurora loopt het risico dat er bezuinigt moet gaan worden omdat niet alle 

financiering voor onbepaalde tijd is.  

Oplossingsrichting:   

Enerzijds dienen er meer Nederlandse donateurs te komen zoals eerder vermeld 

bij doelstelling nummer 1 voor 2010. Acties op scholen en in kerken lenen zich er 

goed voor om extra donateurs te werven. Donateurs enthousiasmeren om acties te 

organiseren is ook een leuke mogelijkheid. (Via moderne communicatiemiddelen 

zoals internet zijn leuke uitwisselingen mogelijk). Dit verhoogt bovendien de 

betrokkenheid bij het project. Voor het vinden van nieuwe sponsoren dient een 

sponsorplan geschreven te worden door S.N.F.  

Anderzijds moeten er sponsors geworven worden op de Filippijnen maar ook 

internationaal door F.A.B.K.I.. Meerdere sponsors spreiden het risico voor de 

voorzetting van de werkzaamheden. Om dit in goede banen te leiden moet er ook 

hier een sponsorplan geschreven worden zoals eerder vermeld bij doelstelling 

nummer drie voor 2010.  

Tot slot dienen er commerciële activiteiten te worden ontwikkeld zoals vermeld 

bij de lange termijn doelstelling nummer één. 

 

  

2. Veiligheidsbeleid. 

Tijdens de overstromingsramp is pijnlijk duidelijk geworden dat we buitengewoon 

kwetsbaar blijken tijdens een overstroming. Door global warming is het goed 

mogelijk dat we vaker te maken krijgen met overstromingen. Daarnaast is dit ook 

een gebied waar veel aardbevingen voorkomen. Brand kan natuurlijk overal 

voorkomen. 

Risico :   

Kinderen kunnen in levensgevaarlijke situaties komen.  

Oplossingsrichting :  

Er dient veiligheidbeleid te komen. Er dient geoefend te worden en er dienen een 

aantal aanpassingen te komen aan de gebouwen.  

Het veiligheidbeleid is inmiddels geschreven en zal geïmplementeerd worden. 
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Het concept 
 

 

Onderwijs 
Alle kinderen gaan naar school. Alleen nieuwe kinderen die van buiten de regio van 

de school komen mogen gedurende het hele jaar 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 en dan hebben we 

een aantal kinderen die naar de pre-school gaan die op het terrein van Bahay Aurora 

staat. 

 

Op de Filippijnen maken kinderen over het 

algemeen zelf geen bewuste schoolkeuze. Ze 

volgen de studie die de ouders voor hen 

hebben uitgezocht. Het gevolg is dat veel 

mensen matig gemotiveerd zijn voor het 

werk wat ze doen. Er wordt door ouders 

vooral gekeken naar het inkomen wat men 

kan verdienen met een bepaalde opleiding. 

De interesses en de kwaliteiten van het kind 

zijn minder belangrijk. Je kind laten 

studeren is een investering die later geld 

moet opbrengen voor de familie. Veel 

kinderen in Bahay Aurora hebben dan ook 

geen idee wat ze willen studeren en vragen min of meer aan de groepsleiding om dat 

voor hen te bepalen. Geen wenselijke situatie. Om dit te ondervangen willen we 

beroepskeuze of studiekeuze trajecten ontwikkelen. Het doel hiervan is om kinderen 

een meer bewuste studiekeuze te laten maken. Hiervoor is genoeg materiaal 

beschikbaar dus een kwestie van internet afspeuren of over de schutting kijken bij 

instellingen die hier ervaring mee hebben zoals bijvoobeeld Young Focus.   

 

Waar we in toenemende mate mee worden geconfronteerd zijn kinderen die 

halverwege het schooljaar worden opgenomen in ons tehuis. Deze kinderen mogen de 

rest van het schooljaar niet naar school. Pas bij het begin van een nieuw schooljaar 

mogen nieuwe kinderen toegelaten worden tot een klas. Dit is Filippijns beleid. Het 

probleem is dat wij het hele jaar door kinderen opnemen. Voor deze kinderen is het 

dan een verloren schooljaar. Hier dient beleid voor ontwikkeld te worden. Het doel is 

om een programma te ontwikkelen voor kinderen die halverwege een schooljaar 

worden opgenomen en niet naar school kunnen gaan. 

 

 

 
 

Klaslokaal  
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Opvang van verstandelijk beperkte kinderen 

 
Verstandelijk beperkte kinderen hebben het erg zwaar in de Filippijnse samenleving. 

Ouders ervaren deze kinderen veelal als een loden last, deze kinderen kosten alleen 

maar geld tot in lengte van dagen. Arme mensen gebruiken hun kinderen vaak om 

extra inkomsten te genereren, bij verstandelijk beperkte kinderen gaat dat niet werken.  

Deze kinderen worden vaak aan hun lot overgelaten en verstopt voor de buitenwereld. 

Enerzijds uit schaamte. Anderzijds is de buitenwereld hard en wreed tegenover 

verstandelijk beperkten, er wordt niet zelden de spot mee gedreven, gediscrimineerd 

of erger, deze kinderen hebben dus ook behoefte aan bescherming.   

 

Onze middagopvang is dus erg belangrijk, zowel voor ouders  als voor de kinderen. 

Kinderen kunnen hier lotgenoten ontmoeten. Hier worden ze geaccepteerd zoals ze 

zijn, met al hun beperkingen. Ouders hebben dan ook even de handen vrij om te 

werken. De reacties van de ouders zijn erg positief. Een alleenstaande moeder met een 

kind die het downsyndroom heeft, vertelde dat wanneer ze ging werken haar kind op 

straat rondhing. Buurtbewoners leerden haar kind om te drinken op zeer jonge leeftijd, 

men liet haar kind vrouwen en meisjes betasten, haar kind werd brutaal en 

onhandelbaar. Ze is erg blij dat wij een 

deel van de dag de zorg voor haar kind 

op ons nemen. Haar verhaal is illustreert 

de samenleving op verstandelijk beperkte 

kinderen reageert.   

 

Dagopvang of scholing voor 

verstandelijk beperkte kinderen kent men 

niet of in zeer beperkte mate op de 

Filippijnen. De behoefte is er wel maar 

omdat het een onbekend fenomeen is 

behelpt men zich, met name in de 

provincie. 

 

Rowena en Ella, onze medewerkers die elke dag met een groepje van 8 kinderen aan 

de slag zijn, hebben behoefte aan professionele ondersteuning.  

Scholingsaanbod omvat veelal privé lessen van mensen die ervaring hebben in het 

buitenland. Het Departement van Education biedt ook op zeer beperkte schaal les aan.   

 

Dit jaar zijn we er wel achter gekomen dat het heel belangrijk is de kinderen van huis 

op te halen en ook weer thuis te brengen. Ouders vinden het brengen van hun 

kinderen omslachtig of hebben de middelen niet om de kinderen te brengen. Door het 

vervoer dat nu dagelijks de kinderen haalt en thuis brengt is er meer stabiliteit in de 

groep (8) gekomen.  

 

We denken dat we het komende jaar meer inhoud moeten geven aan de lessen. Dit 

kan door samenwerking met instellingen in Nederland en op de Filippijnen. 

 

 

 

 

 

Ronnie, één van de verstandelijk beperkte kinderen 
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Sport en Recreatie 
 

Sport is inmiddels volledig geïntegreerd in de het dagelijks programma van de 

kinderen. Elke dag wordt er ‟s morgens sport gegeven en ook in de namiddag wordt er 

sport gegeven. De conditie van alle kinderen is hierdoor sterk verbeterd en we hebben 

de indruk dat door de sport minder kinderen ziek zijn.  

 

Op de Filippijnen is sport niet populair, 

vooral niet bij vrouwen. Ook onze meiden 

vinden dat al dat bewegen niet voor hen is 

weg gelegd... 

Gelukkig merken ze ook, door dagelijks te 

sporten, dat ze er lol in hebben.  

 

Door een breder aanbod hopen we het leuk 

te houden. Daarnaast willen we muziek 

een rol laten spelen tijdens het sport 

aanbod. 

Probleem bij de sport is dat we geen 

professional hebben om de sport te geven 

dus de oefeningen zijn vaak hetzelfde. Om te voorkomen dat de kinderen het saai gaat 

vinden hebben we een vrijwilliger uit Nederland gevraagd zich te verdiepen in sport 

voor onze kinderen.  

 

We vinden het ook belangrijk dat onze medewerkers gezond en fit zijn zodat ze hun 

werkzaamheden op een energieke manier kunnen uitoefenen. 

Naast sport voor de kinderen willen we ook sport voor medewerkers gaan aanbieden. 

Goed voorbeeld voor de kinderen en het komt de teamspirit ten goede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basketbal wedstrijdje 
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Voorlichting aan vrouwen uit de omgeving 
 

Elke week is er een onderwerp gekozen en hier is vervolgens een spreker bij gezocht. 

Dat heeft goed gewerkt. De voorzitter van onze Filippijnse partner heeft na elke 

presentatie een dansles gegeven aan de vrouwen. Het enthousiasme is gestaag 

gegroeid.  

 

Er was ook tegenslag. We hebben een groep 

vrouwen benaderd uit een nabij gelegen squater 

dorpje. We haalden deze vrouwen elke 

zondagmiddag op en brachten ze na de les weer 

naar huis. Men kon echter niet de discipline 

opbrengen om elke zondag aanwezig te zijn. 

Helaas heeft deze aanpak dus niet gewerkt,  

zodoende hier zijn we er mee gestopt. De dames 

zijn uiteraard van harte welkom maar moeten 

hiervoor eigen vervoer regelen.  

 

De groep is inmiddels gegroeid tot ongeveer 30 vrouwen. Doordat de voorzitter van 

de Filippijnse zusterorganisatie wegens familieomstandigheden naar Nederland moest 

en we te maken kregen met de overstroming en de gevolgen hiervan, is het project 

tijdelijk stopgezet. In februari 2010 gaan we weer van start.  

 

 

De vrouwen en een aantal kinderen in beweging 
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Promotionele activiteiten 
 

 

Website 
 

Afgelopen jaar is de website vervangen door een hele nieuwe website. Een website 

die aspecten van marketing heeft waardoor we hopen meer inkomsten te genereren. 

Ook is er vanaf januari een Engelstalig gedeelte. Hiermee gaan we dan wereldwijd het 

web op. 

De website is onderdeel van een professionele uitstraling die we willen uitdragen.  

 

 

Nieuwsbrief 
 

Voor het eerst in onze geschiedenis hebben we een nieuwsbrief laten maken bij een 

drukkerij. Net papier, foto‟s, een professionele lay out. De nieuwsbrief was tevens een 

bedankbrief voor onze donateurs en een bedankbrief voor al die mensen die ons na de 

ramp hebben gesteund.  

De aanpak heeft gewerkt, positieve reacties en ook naar aanleiding van de nieuwsbrief 

hebben we inkomsten genoten.  

Extra aandacht voor ons project is ook belangrijk om het komende jaar meer 

donateurs te werven. We gaan derhalve twee nieuwsbrieven uitbrengen. In juni en 

december. Onze Filippijnse partner gaat de input verzorgen.  

 

 

Werkvakanties 
 

Afgelopen jaar zijn weer tientallen Hollanders op bezoek geweest bij Bahay Aurora. 

Die bezoekjes kun je geen werkvakanties noemen maar zijn meer bezoeken van 

belangstellenden die al donateur zijn of middels Wings Of Support goederen komen 

brengen. Het is erg leuk om al deze mensen te mogen ontvangen, de kinderen vinden 

het ook leuk. Ze zijn inmiddels wel gewend aan al die bleekneuzen. Aapjes kijken is 

er niet bij, mensen die op bezoek komen doen 

ook vaak iets met de kinderen. Hetzij een 

spelletje, hetzij een andere activiteit. 

Hoogtepunt van al deze bezoeken was een 

groep jongeren uit Breda die vanuit school 

ontwikkelingprojecten bezochten. Erg 

leerzaam voor die jongeren maar ook erg leuk 

voor onze kinderen, zo werden er T-shirts 

beschilderd en Nederlandse spelletjes gedaan 

zoals zaklopen en koekhappen.  

  
Eén van de Hollanders 
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Met name door de ramp is er een behoorlijk aantal mensen geweest die hebben 

aangegeven wel een tijdje naar de Filippijnen te willen om ons te komen helpen bij de 

wederopbouw. Met deze mensen is vooraf uitvoerig gesproken om hun interesses en 

kwaliteiten te laten aansluiten bij onze behoeftes.  

We geloven dat dit een goede aanpak is om teleurstellingen te voorkomen.  
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Deel 2 
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Financiële planning en verantwoording 
 

Operationele kosten 

 
Alle activiteiten vinden plaats op de Filippijnen, de begrote- en werkelijke uitgaven 

worden  in peso’s verantwoord. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk staat een 

uitgebreide begroting voor 2010 in zowel peso‟s als euro‟s. 

 
  Begroting  Werkelijk  Begroting 

  2009  2009  2010 

Personeelkosten          

          
Personeel Bahay 
Aurora  PhP580.000   PhP692.077    PhP928.000  
Opleidingen 
personeel  PhP0   PhP0   PhP130.000  
Bestuur, geen 
vergoedingen  PhP0    PhP0   PhP0  

             

   PhP580.000    PhP692.077    PhP1.058.000 
Verzorging 
kinderen           

           

Voeding  PhP180.000   PhP205.371   PhP646.941  

Kleding  PhP8.000   PhP8.681   PhP31.010  

Medische kosten  PhP30.000   PhP28.141   PhP45.026  

Schoolkosten  PhP55.000   PhP45.365   PhP122.400  

Recreatie  PhP15.000   PhP39.500   PhP40.000  

Schoolartikelen  PhP4.000   PhP6.573   PhP20.000  

Wasmiddelen  PhP5.000   PhP0   PhP20.800  

Afternoon Class  PhP0   PhP3.872   PhP0  

Pré-school  PhP0   PhP0   PhP0  

             

     PhP297.000    PhP337.503    PhP926.177 

          

Huisvestingskosten            

            
Onderhoud 
gebouwen  PhP250.000   PhP258.067   PhP50.000  

Inventaris  PhP20.000   PhP59.800   PhP0  

Electra  PhP120.000   PhP104.723   PhP90.000  

Water  PhP15.000   PhP15.827   PhP5.000  

Drinkwater  PhP0   PhP5.000   PhP46.800  

Gas  PhP10.000   PhP17.160   PhP21.960  

Vergunningen  PhP0   PhP3.180   PhP10.000  

Huur/erfpacht terrein   PhP360.000   PhP150.000   PhP0  

Waterschade  PhP0   PhP432.828   PhP0  

             

   PhP775.000    PhP1.046.585    PhP223.760 
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Algemene kosten            

            

Kantoorkosten  PhP10.000   PhP955   PhP15.000  

Telefoonkosten  PhP14.000   PhP18.095   PhP10.800  

Transportkosten  PhP16.000   PhP22.807   PhP15.600  

Notariskosten  PhP0   PhP45.000   PhP60.000  

Internet  PhP0   PhP1.998   PhP12.000  

Landmeting  PhP0   PhP63.500   PhP0  
PR kosten tbv 
sponsoring  PhP0   PhP0   PhP300.000  

             

      PhP40.000    PhP152.355    PhP413.400 

          

          

Subtotaal in PhP   PhP1.692.000   PhP2.228.520   PhP2.621.337 

          

Subtotaal in EUR   € 27.290    € 34.707    € 41.675  

          

          
Buitengewone 
kosten            

          
Benodigde gelden 
voor          
aankoop 
grondrechten  PhP2.914.000   PhP0   Php0  

Vrijval reserve  -PhP930.000   PhP0   Php0  

             

Aankoop 
grondrechten   PhP1.984.000   PhP0   PhP0 

            

          

Totaal in PhP     PhP3.676.000   PhP2.228.520   PhP2.621.337 

            

Totaal in EUR   € 59.290     € 34.707    € 41.675  

          

          

          

  Currency converter  Currency converter  Currency converter 

  PhP EUR  PhP EUR  PhP EUR 

  1 0,016128945  1 0,015574013  1 0,0158984 

                

    Bron: XE.com     Bron: XE.com     Bron: XE.com  

    

Datum: 1 
december 

2008    
Datum: 15 

januari 2010    
Datum: 17 

maart 2010 
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Toelichting operationele kosten 2009 

De toelichting op de begroting voor 2010 volgt in de laatste paragraaf van dit 

hoofdstuk.  

De operationele kosten voor 2009 zijn toegenomen,  echter door de buitengewone 

kosten die begroot waren maar die niet zijn gemaakt is het beeld niet correct. Daarom 

is er een subtotaal aangebracht om een reëler beeld weer te geven. Per heden zullen 

buitengewone kosten om deze reden ook niet meer terug komen in de operationele 

kosten. Deze kosten horen namelijk thuis in de staat van baten en lasten. 

De oorzaak van de toename is de uitbreiding van het aantal kinderen en personeel 

gedurende het jaar. 

 

Personeelskosten: 

Onder deze post zijn opgenomen de  vergoedingen voor verzorgers, diverse 

leerkrachten, maatschappelijk werksters, nachtwaker, één persoon voor onderhoud en 

één coordinator. Gedurende het jaar is het aantal kinderen uitgebreid waardoor er 

extra verzorgers zijn aangenomen. 

 

Verzorging kinderen: 

Door de toename van de hoeveelheid kinderen zijn ook de kosten voor de verzorging 

gestegen. 

 

Huisvestingskosten: 

De kosten gebouwen betreft het normale onderhoud aan onroerend goed en terreinen. 

Door de grote overstroming in september is er veel schade aangericht. In 2009 is 

slechts een klein gedeelte hersteld. De herstelwerkzaamheden zullen voornamelijk 

plaatsvinden in 2010. Als gevolg van de overstroming is het leiding water (afkomstig 

van de waterbron in Lagundi) ondrinkbaar geworden. Omdat er apart drinkwater 

ingekocht moest worden zijn de kosten voor water gestegen.  

 

Algemene kosten: 

Een speciale post is begroot voor notariskosten. Dit heeft te maken met verwerving 

van grondrechten van het terrein waar het kindertehuis op staat, zoals toegelicht in het 

narratieve gedeelte van het jaarverslag. De kantoorkosten zijn meegevallen door 

donaties van materialen.  

Medio 2009 is Bahay Aurora aangesloten op het internet. 

 

Buitengewone kosten: 

Voor het verwerven van de grondrechten is een bedrag nodig van P 3.000.000. Door 

acties in 2008 en 2009 bij donateurs, bedrijven en instellingen is reeds P 2.730.000 

ontvangen.  

Deze post verdwijnt uit het overzicht operationele kosten per 2010 omdat deze hier 

niet thuis hoort. Genoemde bedragen komen dan ook terug op de staat van baten en 

lasten. 
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Balans per 31 december 2009 
 

 31-12-2009   31-12-2008  

      

ACTIVA      

      

Liquide middelen      

ABN € 4.420    € 763   

ING € 5.088    € 17.835   

ING Spaarrekening € 99.019    € 0   

Kas € 592    € 0   

       

        

Totaal  € 109.119    € 18.598  

      

      

PASSIVA      

      

      

Algemene reserve € 0     € 1.598    

  € 0    € 1.598  

          

Voorzieningen      

Afbouw overkapping € 0    € 2.000   

Waterschade € 49.405    € 0   

Grondrechten € 48.000     € 15.000    

  € 97.405    € 17.000  

      

Kortlopende schulden € 0     € 0    

  € 0    € 0  

      

Voorschot ondersteuning € 11.714    € 0   

  € 11.714    € 0  

        

Totaal  € 109.119    € 18.598  

 

Toelichting op de balans 

 

Activa 

- ING spaarrekening 

Dit is de spaarrekening waarop dit moment de voorzieningen voor de 

heropbouw van de waterschade en de aankoop van de grondrechten staan. Het 

vermelde saldo zal in de loop van 2010 na alle uitgaven weer substantieel 

afnemen. 

 

Passiva 

- Algemene reserve 

De algemene reserve is afgenomen en toegevoegd aan de voorziening 

waterschade om de te verwachten kosten te dekken. Indien er gelden over zijn 

zal dit wederom aan de algemene reserve worden toegevoegd. 

- Afbouw overkapping 

Deze voorziening is nihil omdat de afbouw van de overkapping is afgerond. 
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- Waterschade 

Deze voorziening is opgenomen in de balans om de kosten te dekken voor de 

waterschade naar aanleiding van de overstromingsramp. Deze gelden zijn 

afkomstig van giften uit Nederland en de overheveling van de algemene 

reserves. 

- Grondrechten 

Dit bedrag is toegenomen door de fondsenwerving die in 2009 heeft plaats 

gevonden specifiek voor de aankoop van de grondrechten. 

- Kortlopende schulden 

Bahay Aurora heeft geen kortlopende schulden. 

- Voorschot ondersteuning (voorgaande jaren „subsudie‟) 

Wings of Support heeft in 2009 financieel bijgedragen in de operationele 

kosten. Dit met als doel een uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het 

kindertehuis tot stand te brengen. De periode van sponsoring loopt niet gelijk 

aan het boekjaar van Bahay Aurora. Daarom is het restant van deze steun 

opgenomen als „voorschot ondersteuning‟. 
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Staat van baten en lasten  
 

 
Begroting 

 
Werkelijk 

 
Begroting 

 
2009 

 
2009 

 
2010 

Baten: 
        

         Maandelijkse donaties uit Nederland € 15.000  
  

€ 16.433  
  

€ 16.433    

Subsidie € 1.000  
  

€ 0  
  

€ 0  
 Eenmalige giften uit Nederland € 7.500  

  
€ 13.897  

  
€ 9.328    

Ondersteuning Wings of Support PH-027 € 0  
  

€ 3.904  
  

€ 11.714  
 Ondersteuning Wings of Support PH-000 € 0  

  
€ 0  

  
€ 4.000  

 Rijstactie € 500  
  

€ 987  
  

€ 1.500  
 Giften Watersnoodramp € 0  

  
€ 46.960  

  
€ 0  

 Actie aankoop ondergrond gebouwen € 32.000  
  

€ 27.000  
  

€ 0    

Vrijval reserve overkapping € 0  
  

€ 2.000  
  

€ 0  
 Vrijval voorziening aankoop grondrechten € 0  

  
€ 0  

  
€ 48.000  

 

  
  

  
  

  
  

Som der baten 
 

€ 56.000  
  

€ 111.181  
  

€ 90.975  

         

         

         Lasten 
        

         Operationele kosten Bahay Aurora € 27.290  
  

€ 34.707  
  

€ 41.675    

Aankoop grondrechten € 32.000  
  

€ 0  
  

€ 48.000  
 Bankkosten € 600  

  
€ 819  

  
€ 800  

 Diversen € 0  
  

€ 272  
  

€ 500  
 Kosten bestuur € 0  

  
€ 0  

  
€ 0  

 

  
  

  
  

  
  

Som der lasten 
 

€ 59.890  
  

€ 35.798  
  

€ 90.975  

         

         

  
  

  
  

  
  

Saldo 
 

-€ 3.890  
  

€ 75.383  
 

  € 0  

 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 2009 

 

Baten 

Van de vaste donateurs mochten we in 2009 € 1.433,- meer ontvangen. Dit zijn 

belangrijke inkomsten om de operationele kosten van Bahay Aurora te kunnen 

opvangen. 

Door Wings of Support is ons een bedrag van € 21.138,- ter beschikking gesteld voor 

vervanging van inventaris welke teloor is gegaan door de overstroming, alsmede voor 

dekking van de extra personeelskosten. Van dit bedrag is in 2009 € 3.904,- 

uitgegeven. Het restant is gepassiviseerd. 

 

Het bedrag aan giften voor de watersnoodramp heeft onze stoutste verwachtingen 

overtroffen. Er is inmiddels begonnen met het herstel maar de meeste rekeningen 

zullen in 2010 binnen gaan komen. Verwacht wordt dat herstel volledig gefinancierd 

kan worden door de giften. In de loop van 2010 zal dit blijken. 
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Lasten 

Zoals al eerder vermeld bij de toelichting op de begroting was er begroot om de 

grondrechten aan te kopen. Dit heeft echter nog niet plaats gevonden in 2009. De 

operationele kosten zijn hoger uitgevallen zoals vermeld bij de toelichting op de 

operationele kosten. 

 

In de volgende paragraaf „resultaatbestemming 2009‟ staat weergegeven waar het 

positieve saldo voor gereserveerd wordt. 

 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten begroting 2010 

 

In werkelijkheid heeft Bahay Aurora een begrotingstekort van €15.714,-. Hiermee 

wordt bedoeld dat er onvoldoende gelden zijn voor 2010 als we uitgaan van de 

gemiddelde binnenkomende gelden over de laatste twee jaren. Wings of Support 

ondersteunt Bahay Aurora met €11.714,- voor het jaar 2010 tot en met augustus. 

Daarnaast zal er een aanvraag gedaan worden voor €4.000,- voor na augustus tot en 

met december. De ondersteuning van Wings of Support vult het begrotingstekort aan. 

Echter is dit een tijdelijke ondersteuning. 

 

Baten 

- Subsidies zijn niet te krijgen in de Filippijnen, deze post zal volgend jaar 

verdwijnen van de staat van baten en lasten. 

- Afgelopen jaar zijn er veel eenmalige giften uit Nederland gekomen. Bahay 

Aurora kan er echter niet vanuit gaan dat dit altijd het geval zal zijn. Bij de het 

samenstellen van de begroting is dan ook uitgegaan van een gemiddelde uit 

voorgaande jaren. 

- De ondersteuning van Wings of Support voor de operationele kosten t.b.v. de 

uitbreiding en kwaliteitsverbetering loopt door tot en met augustus 2010. 

- Een aanvraag zal gedaan worden bij Wings of Support voor de ondersteuning 

in de operationele kosten  na augustus 2010 tot en met december 2010. 

- Naar aanleiding van de successen van de rijstactie is er nu ingezet op een 

hoger bedrag. De rijstactie loopt nu het gehele jaar door. Ook is het mogelijk 

om via de website hiervoor geld te doneren. 

- De giften ten behoeve van de watersnoodramp zijn binnengekomen in het jaar 

2009 en deze post zal in 2010 van de staat van baten en lasten verdwijnen. 

- De actie voor de aankoop van de grondrechten is afgelopen, deze post zal in 

2010 van de staat van baten en lasten verdwijnen. 

- De overkapping is gereed, deze post zal in 2010 van de staat van baten en 

lasten verdwijnen. 

 

Lasten 

Zoals al eerder vermeld stijgen de operationele kosten voor Bahay Aurora omdat er 

meer kinderen bij gaan komen. Dit is nader toegelicht in de laatste paragraaf van dit 

hoofdstuk.  

Dit jaar zal de daadwerkelijke aankoop van de grondrechten plaats vinden wat 

notariskosten met zich meebrengt. 
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Resultaatbestemming 2009 
 
Resultaatbestemming 2009    

    

Toename reserve grondrechten  € 26.402   

Reserve waterschade  € 48.981   

     

Totaal   € 75.383  

 
Toelichting op de resultaatbestemming 2009 

 

Toename reserve grondrechten: 

Dit bedrag is voortgekomen uit de fondsen werving actie specifiek voor de aankoop 

van de grondrechten en zal specifiek aan dit doel besteed worden. 

 

Reserve waterschade: 

Dit bedrag is voortgekomen uit de fondsen werving actie specifiek voor het herstel 

van de schade naar aanleiding van de watersnood ramp in 2009 en zal specifiek aan 

dit doel besteed worden.  
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Uitgebreide begroting operationele kosten 2010 

 

  
EURO 

Staff costs 
     

      Management 
 

€ 2.289,37  
   CDW's 

 
€ 5.643,93  

   Night guard 
 

€ 763,12  
   Maintenance 

 
€ 1.049,29  

   Recreational activities for special 
children 

 
€ 1.717,03  

   Pré-school 
 

€ 1.144,68  
   Social workers 

 
€ 2.146,28    

  staff Bahay Aurora 
  

€ 14.753,72  
  Training staff 

  
€ 2.066,79  

  Board F.A.B.K.I. and N.S.F. 
  

€ 0,00  
  

    
  

 Total staff costs 
   

€ 16.820,51  
 

      

      Care of children 
     Food 
     Breakfast, lunch, dinner 
     Rice 
 

€ 2.528,78  
   Snacks 

 
€ 1.799,32  

   Others 
 

€ 413,36    
  Total food 

  
€ 10.285,33  

  Clothes 
     slippers  
 

€ 89,03  
   Underwear 

 
€ 190,78  

   Shoes 
 

€ 139,11  
   Rain protection 

 
€ 74,09    

  Total clothes 
  

€ 493,01  
  Medical costs 

  
€ 715,83  

  School costs 
     High school 
     School fees 
 

€ 100,16  
   Projects 

 
€ 71,54  

   Graduation 
 

€ 100,16  
   Pocket money 

 
€ 1.101,76  

   Elementary school 
     School fees 
 

€ 127,98  
   Projects 

 
€ 109,70  

   Graduation 
 

€ 182,83  
   Pocket money 

 
€ 0,00  

   Pré-school 
     School fees 
 

€ 0,00  
   Projects 

 
€ 0,00  

   Graduation 
 

€ 40,54  
   Pocket money 

 
€ 0,00  

   Uniforms 
 

€ 111,29    
  Total School costs 

  
€ 1.945,96  

  Recreation 
  

€ 635,94  
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School supplies 
  

€ 317,97  
  Washing  

  
€ 330,69  

  

    
  

 Total care of children 
   

€ 14.724,73  
 

      

      Housing costs 
     

      Maintenance buildings 
  

€ 794,92  
  Inventory 

  
€ 0,00  

  Electric 
  

€ 1.430,86  
  Water 

  
€ 79,49  

  Drinking water 
  

€ 744,05  
  Gas 

  
€ 349,13  

  Permits 
  

€ 158,98  
  Rent / leasehold 

  
€ 0,00  

  

    
  

 Total housing costs 
   

€ 3.557,43  
 

      

      Overhead costs 
     

      Office expenses 
  

€ 238,48  
  Phone costs  

  
€ 171,70  

 
  

Transport costs 
  

€ 248,02  
 

  

Legal fees 
  

€ 953,90  
 

  

Internet 
  

€ 190,78  
 

  

Afternoon Class 
  

€ 0,00  
  Pré-school 

  
€ 0,00  

  PR costs for sponsorship 
  

€ 4.769,52  
  

    
  

 Total overhead costs 
   

€ 6.572,40  
 

      

      

  
  

  
  

Total budget operational costs 
    

€ 41.675,06  

     
per year 

      

     
€ 3.472,92  

     
per month 

      

     
€ 86,82  

     

per child per 
month 

      

   
Currency converter 

 

   
PhP EUR 

 

   
1 0,0158984 

 

   
    

 

   
  

Bron: 
XE.com  

 

   
  

Datum: 17 
maart 2010 
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Toelichting begroting operationele kosten 2010 

 

Door de toename van het aantal kinderen in 2010 zullen diversen kosten stijgen. 

Begin 2010 wonen er 34 kinderen in Bahay Aurora en eind 2010 zullen er 45 

kinderen wonen. Voor de begroting is het gemiddelde van 40 kinderen genomen. 

 

Personeelskosten: 

Er wordt gedurende het jaar één extra maatschappelijk werkster (Social worker) 

aangenomen omdat de lokale overheid en regelgeving dit vereist. Tevens wordt er één 

extra verzorger (Child Development Worker) aangenomen voor de verzorging van de 

extra kinderen. 

Ook is er een post voor trainingen opgenomen ten behoeve van de ontwikkeling van 

het personeel.  

 

Verzorging kinderen: 

De posten in deze categorie zijn allemaal berekend op 40 kinderen. Dit is het 

gemiddelde aantal kinderen over het hele jaar. Dit is een toename in kosten in 

vergelijking tot 2009. 

 

Huisvestingskosten: 

Doordat de gebouwen allemaal hersteld worden naar aanleiding van de overstroming 

worden er verder weinig onderhoudskosten verwacht. 

Veel van het inventaris is verloren gegaan tijdens de overstroming en wordt 

vernieuwd vanuit de geworven fondsen. 

Door de aanschaf, medio 2010, van een watersysteem waardoor de eigen bron in 

gebruik kan worden genomen zal er minder water afgenomen worden van het 

waterleidingbedrijf. Echter sinds de overstroming is het grondwater ondrinkbaar 

geworden en wordt er drinkwater ingekocht. 

De organisatie wordt steeds groter en professioneler waardoor bepaalde vergunningen 

noodzakelijk zijn. Dit is dan ook de reden dat deze post hoger uitvalt in 2010. 

 

Algemene kosten: 

De kantoorkosten zijn gestegen dit komt doordat er een enorme professionalisering en 

kwaliteitsverbetering is doorgevoerd en er ook meer kinderen worden opgevangen. Er 

wordt bijvoorbeeld meer gedocumenteerd dit is noodzakelijk om de kinderen goed te 

kunnen begeleiden. 

De notariskosten zijn iets hoger begroot omdat in 2010 de daadwerkelijk aankoop van 

de grondrechten gaat plaats vinden.  

In 2009 zijn er computers gekomen voor de kinderen maar ook voor de staff om op te 

werken. Een internetverbinding breidt de mogelijkheden behoorlijk uit. 

De laatste post van de algemene kosten is nieuw. De financiele ondersteuning van 

Wings of Support voorziet onder andere in de kosten die fondsenwerving met zich 

mee brengt. En maakt onderdeel uit van de bijdrage in operationele kosten t.b.v. de 

uitbreiding en kwaliteitsverbetering. Omdat de fondsenwerver geen salaris wil 

verdienen worden alleen de onkosten vergoed (transportkosten e.d.) 
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Nawoord 
 

Afgelopen jaar heeft ons geleerd dat beide organisaties veel potentie hebben zowel op 

de Filippijnen als in Nederland. 

 

Tijdens en na de ramp, toen de nood hoog was bleek dat er buitengewone krachten 

vrij kwamen om de problemen die er waren op de Filippijnen in ijltempo het hoofd te 

bieden. De energie die er toen vrij kwam was onvoorstelbaar en heeft veel resultaat 

opgeleverd.  

Inmiddels is een groot deel van de herstelwerkzaamheden afgerond en kunnen we 

weer aandacht besteden aan de kwaliteit van de opvang en het begeleiden van de 

organisatie.  

 

Om het voortbestaan van Bahay Aurora ook voor de toekomst veilig te stellen is het 

van groot belang gezamenlijk inhoud te geven aan fondsenwerving voor de 

operationele kosten. Dit vereist discipline, inzet en creativiteit. In beide organisaties 

zijn deze talenten ruimschoots beschikbaar, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we de 

toekomst van Bahay Aurora met vereende krachten veilig kunnen stellen. 

 

In een land waar de overheid geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor zijn 

kwetsbare onderdanen  en onze instelling voor een groot deel zijn stabiliteit haalt uit 

de maandelijkse bijdrages van onze donateurs, rest mij te zeggen dat wij hen zeer 

dankbaar zijn voor hun jarenlange maandelijkse ondersteuning. Zonder deze 

maandelijkse steun zou het heel erg moeilijk zijn Bahay Aurora te runnen.   

 

Herke Smidstra 

 

 

 

Voorzitter SNF 

Senior consultant FABKI 

 

 

Merlie en VJ 


