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Kerngegevens Bahay Aurora 

 
 
 
Nederlandse stichting   Stichting Noodhulp Filippijnen (SNF) 
 
Adres  Soesterweg 136 
  3812 BD  Amersfoort 
  Nederland 
 
 
 
Bankgegevens    
Rekeninghouder Stichting Noodhulp Filippijnen te ’s Hertogenbosch 
Bank  ABN AMRO 
Rekeningnummer  55.37.73.283 
Bank  ING 
Rekeningnummer  387783 
   
   
 
 
 
Filippijnse stichting  Felicisimo Aurora Bahay Kalinga Inc. (FABKI) 
 
Adres  Sitio Ulahan 
  Barangay Santiago  
  Baras Rizal 
  Filippijnen 
 
 
 
Bankgegevens 
Rekeninghouder Felicisimo-Aurora Bahay Kalinga Inc.  
Bank  Banco de Oro Unibank, Inc  
Adres Sitio Ilog Pugad. Brgy San Juan 
 Tay Tay, Rizal, Filippijnen 
Rekeningnummer  4060086706 
BIC/swift code BNORPHMM 
 
 
 
Website www.bahayaurora.nl 
 www.bahayaurora.org 
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Jaarverslag 2010 
 

Richtlijnen 
 
 
Terugblik  
 
Wederopbouw. 
September 2009 is het Bahay Aurora zwaar getroffen door de overstroming Ondoy, 
de gevolgen daarvan waren aanzienlijk. En in 2010 werd het kindertehuis wederom 
getroffen door een tyfoon waardoor aanzienlijke stormschade ontstond aan het dak 
van het eerste slaapgebouw. Om die reden heeft het afgelopen jaar nog in het 
teken gestaan van herstelwerkzaamheden. Daar waar mogelijk zijn ook 
tegelijkertijd verbeteringen doorgevoerd. Facilitair gezien is het gelukt om Bahay 
Aurora goed op orde te krijgen.  
 

    
  stormschade na tyfoon 2010         schade aan gebouwen en terrein hersteld 

 
Opvang  
Voor het eerst in haar geschiedenis heeft het kindertehuis een groot gedeelte van 
het jaar gedraaid met een bijna volledige bezetting van 45 kinderen. Het blijkt dat 
het verblijf bij het kindertehuis als heel aangenaam wordt ervaren door de 
kinderen. De bezetting is niet te groot, de kinderen beschouwen elkaar als familie 
en komen voor elkaar op. Kinderen zijn er trots op om bij Bahay Aurora wonen.  
Het medewerkersbestand is het afgelopen jaar stabiel gebleven.  
 
 
Bestuurlijke ontwikkelingen Stichting Noodhulp Filippijnen 
Het bestuur van de ondersteunende stichting in Nederland (SNF) is in 2010 
versterkt met Henk Klaassen, zijn ervaring in de financiële sector is zeer welkom 
want de positie van penningmeester is in 2010 vacant geworden.  
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Samenwerking met Wings of Support 
Stichting Wings of Support (WoS) heeft ook in 2010 een deel van de 
exploitatiekosten voor haar rekening genomen. Deze ondersteuning is in 2009 van 
start gegaan met als doel Bahay Aurora in staat te stellen om het aantal kinderen 
dat opgevangen kan worden uit te breiden. En tevens een kwaliteitsverbetering 
door te voeren. Via Wings of Support komen er ook geregeld mensen op bezoek. 
Vaak worden dan spullen meegebracht. Bahay Aurora is derhalve goed voorzien 
van materiaal op het gebied van kleding en speelgoed. 
 

     
 Bahay Aurora goed voorzien van kleding    door steun van WoS kan Bahay Aurora uitbreiden 
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Evaluatie doelstellingen 2010 
 
1. Het aantal kinderen uitbreiden naar maximale capaciteit 

 
Evaluatie: Doelstelling gehaald 
 
Toelichting:   
Het grootste gedeelte van het jaar heeft het kindertehuis gedraaid met een 
maximale bezetting. 
Met name de afdeling maatschappelijk werk is actief aan de slag geweest om 
partners (overheid, lokale NGO’s, mensen in de gemeenschap) te benaderen 
voor de plaatsing van nieuwe kinderen. Dit is een arbeidsintensief proces. 
 

  
 Bahay Aurora is er ook voor kinderen met een verstandelijke beperking 
 

 
2. Fondsen werving in de Filippijnen 

 
Evaluatie: Doelstelling niet gehaald  
 

Toelichting:  
Het is nog niet mogelijk geweest om op dit gebied actief beleid te voeren. 
Om lokaal fondsen te kunnen werven is een vergunning nodig. Door een traag 
werkende overheid is helaas vertraging ontstaan. In dit omslachtige proces is 
veel tijd geïnvesteerd. De  vergunning zal naar verwachting begin 2011 worden 
afgegeven. Verder is gewerkt aan het leggen van contacten en is een goede 
basis aanwezig om in 2011 lokaal fondsen te kunnen werven. 
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3. Verlenging van financiële ondersteuning in operationele kosten 
aanvragen 
 
Evaluatie: Doelstelling gehaald 
 
Toelichting:  
Aanvraag ingediend bij Wings of Support en deze is gehonoreerd. 
De bijdrage van WoS op het gebied van operationele kosten wordt in de 
komende jaren stapsgewijs afgebouwd en zal in de tweede helft van 2013 
stoppen. 
 
  

4. Toilet voor de school/opvang van kinderen met een verstandelijke 
beperking 
 
Evaluatie: Doelstelling gehaald  
 
Toelichting: 
Het toilet is gebouwd en in gebruik genomen. Door sponsoring van de Stichting 
Hervormd Weeshuis (Grootebroek) is het mogelijk geweest om het toilet te 
realiseren. Hierdoor is de situatie sterk verbeterd. 
 
 

5. Afronding van de grondrechten voor het kindertehuis 
 
Evaluatie: Doelstelling gehaald  
 
Toelichting: 
Met het budget dat in de afgelopen jaren is verworven, is het mogelijk 
geworden om het land waar het kindertehuis op gebouwd is in 
eigendom te krijgen. 
Voorheen was het land in eigendom van erfgenamen van Mevrouw Aurora 
Ramos- Santiago. De erfgenamen zijn door afbetaling geen eigenaar meer van 
de grond. Er zijn officiële overeenkomsten opgesteld en getekend waardoor het 
kindertehuis tot in lengte van dagen onder eindverantwoording van SNF kan 
blijven voortbestaan. 
 

6. Reparatie truck 
 
Evaluatie: Doelstelling gehaald  
 
Toelichting: 
De truck is gerepareerd en het vuil wordt hiermee afgevoerd naar de dumpsite.  
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7. Container met hulpgoederen verschepen 
 
Evaluatie: Doelstelling gehaald 
 
Toelichting: 
In september is de container met hulpgoederen  uit Nederland aangekomen. Er 
zat veel bruikbaar materiaal in. Na een goede controle en waar nodig kleine 
reparaties is al het materiaal in gebruik. Een paar schoolborden zijn gedoneerd 
aan scholen in de omgeving. Dit transport is gefinancierd door meerdere 
sponsoren. 
 
  

8. Veiligheid voor kinderen en medewerkers verhogen door aanpassingen 
aan de gebouwen 

 
Evaluatie:  Doelstelling gehaald  
 
Toelichting: 
Er is veiligheidsbeleid ontwikkeld. De muren rondom het kindertehuis zijn 
versterkt. Er is noodverlichting aangebracht en er liggen zandzakken klaar voor 
het geval er weer een overstroming mocht plaatsvinden. Verder zijn de 
medewerkers en oudere kinderen getraind op het gebied van EHBO. Jan 
Oosterhof is hiervoor geheel belangeloos afgereisd vanuit Nederland naar de 
Filippijnen om deze training te geven. De medewerkers en kinderen ontvingen 
hiervoor ook een EHBO diploma. 
 

   
 EHBO cursus voor medewerkers & kinderen    uitreiking diploma door instructeur Jan Oosterhof 
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9. Waste management 
 

Evaluatie: Doelstelling gehaald  
 
Toelichting: 
Op het gebied van afval verwerking wordt nu gestructureerd gewerkt. Wekelijks 
worden tonnen met afval  in de gerepareerde truck geplaatst en naar de 
dumpsite gereden. De materialen die geschikt zijn voor recycling worden daar 
ook afgeleverd bij een recycling bedrijf. Het is tegenwoordig schoon in de 
vuilopslag.  

 
 
10. Zomerkamp 

 
Evaluatie: Doelstelling gehaald  
 
Toelichting: 
Tijdens de zomervakantie is bij Bahay Aurora een grote groep kinderen van 
Smokey Mountain te gast geweest. Smokey Mountain is een vuilnisbelt waar  
kinderen in erbarmelijke omstandigheden leven. Deze kinderen hebben samen 
met de kinderen van Bahay Aurora 3 fantastische dagen gehad. De dagen 
werden gevuld met tal van activiteiten en spelletjes. Voor de kinderen en 
medewerkers was het een fantastisch geslaagd zomerkamp. Het kamp is in 
samenwerking met de stichting Young Focus uitgevoerd. 
 

   
 Veel plezier tijdens zomerkamp      bonte avond 
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11. Watervoorziening afronden 
  
Evaluatie: Doelstelling gehaald  
 
Toelichting: 
Er is een volledig nieuwe water voorziening aangelegd. Vanuit de op het terrein 
aanwezige bron wordt water opgepompt en middels een druktanksysteem verder 
verspreid. Dit functioneert uitstekend. Tevens is er een put aangelegd als 
waterbron voor de op het terrein aanwezige visvijvers. Het project is via Wings 
of Support gefinancierd door de stichting ‘Stop Poverty’. 
 

    
 watervoorziening op orde      watersysteem op basis van druktanks 

 
 

12. Dakgoten vervangen. 
 

Evaluatie: Bijgesteld  
 
Toelichting: 
Regenwater bleek niet geschikt als watervoorziening voor de visvijvers. Er is dan 
ook besloten om de dakgoten te verwijderen. Voor de afvoer van overtollig 
water is een oppervlaktewater afvoer systeem aangelegd als onderdeel van 
herstelwerkzaamheden en preventieve maatregelen. 
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Doelstellingen 2011 
 

1. Fondsenwerving op de Filippijnen  
2. Fondsenwerving in Nederland 
3. Kindermarathon 
4. Intensivering van educatiebeleid 
5. Aanleggen moestuinen 
6. Renovatie werkzaamheden schoolgebouw  
7. Plan voor huisvesting van vrijwilligers en bezoekers 
8. Vervanging bedden 
9. Vervanging beddengoed 
10. Vervanging slaapkamervloeren 
11. Visproject opstarten 
12. Bouw van nieuwe keuken Medische ruimte inrichten 
13. Inrichting medische ruimte 
14. Zomerkamp 

 
 
1. Fondsenwerving op de Filippijnen 

 
Toelichting: Fondsen werven op de Filippijnen is vaak een kwestie van schenking 
van goederen (‘donations in kind’) in plaats van contanten.  
 
Beleid: Er zullen initiatieven ondernomen worden om afspraken te maken met SM 
supermarkten om ze te bewegen voeding die niet meer verkoopbaar is, 
(beschadigde etiketten, gedeukte blikjes etc.) te schenken aan Bahay Aurora. Voor 
het werven van contanten zullen plannen gepresenteerd worden aan bedrijven en 
service clubs. 
  
 
2.  Fondsenwerving in Nederland 
 
Toelichting: Het fundament waarop Bahay Aurora drijft is het donateurbestand dat 
het kindertehuis vaak al vele jaren ondersteunt. Door de forse toename van het 
aantal kinderen en de uitbreiding van het aantal medewerkers is er behoefte om 
het aantal donateurs flink uit te breiden.  
 
Beleid: De initiatiefnemers en de SNF zullen initiatieven ontplooien om actief op 
zoek te gaan naar nieuwe donateurs. Ook de steeds groter wordende groep van 
mensen die het kindertehuis een warm hart toedraagt kan in dit proces een 
belangrijke rol vervullen.  
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3. Kindermarathon 
 

Toelichting: De kinderen van Bahay Aurora doen veel aan sport. Er wordt 
ondermeer regelmatig hard gelopen samen met initiatiefnemer Herke Smidstra. 
Bahay Aurora heeft een gezonde levensstijl hoog in het vaandel en wil dit graag 
uitdragen naar de omliggende samenleving. 
 
Beleid: De kindermarathon wordt georganiseerd om mensen bewust te maken het 
belang van sport. Bahay Aurora de kennis en kunde heeft om een groot 
hardloopevenement te organiseren en geeft om deze manier ook iets aan de 
omliggende samenleving. 
 
Financiering: Individuele sponsoren en bedrijven.  
 

 
4. Intensivering educatiebeleid 
 
Toelichting : De kinderen van Bahay Aurora lopen over het algemeen achter op 
school. Enerzijds is dit een probleem dat veroorzaakt wordt door de matige 
kwaliteit van het onderwijs op de lagere school. Anderzijds hebben veel kinderen 
een achtergrond van ondervoeding. Hiervan is bekend dat dit ook een 
ontwikkelingsachterstand tot gevolg kan hebben.  
 
Beleid:  Om de kinderen tot een hoger niveau te brengen zal de 
huiswerkbegeleiding geïntensiveerd gaan worden. En de zomervakantie zal in het 
teken staan van educatie en zullen er “Summer classes” georganiseerd worden. 
Hopelijk kan de achterstand die de kinderen inmiddels hebben opgelopen worden 
omgebogen naar een voorsprong. De lagere school kinderen zullen in het schooljaar 
2011-2012 naar de lagere school in Baras gaan. De verwachting is dat op deze 
school de leerprestaties beter zullen zijn door een betere kwaliteit van onderwijs. 
Ook de kleuters van Bahay Aurora zullen naar deze school gaan. Omdat van 
overheidswege er nu kleuteronderwijs beschikbaar is vervalt de noodzaak om een 
eigen kleuterschool op het terrein te hebben. Het gebouw blijft dienst doen als 
middagopvang voor verstandelijk beperkten. Het gebouw zal verder heringericht 
worden zodat het meer geschikt zal zijn voor individuele begeleiding en 
computerlessen. 
 
 

5.  Aanleggen moestuinen 
 
Toelichting: Een belangrijk deel van kosten voor een kindertehuis betreft voeding. 
Op de Filippijnen zijn de kosten voor groente even hoog als vlees. Door zelf 
groenten te gaan verbouwen kan op de kosten bespaard worden. Tevens leren de 
kinderen dat je met simpele middelen kosten kunt besparen en gezonde voeding op 
tafel kunt hebben. 
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Beleid: De huidige opzet van moestuinen zal uitgebreid worden. Een van de 
onderhoudsmedewerkers zal de taak van aanleg en onderhoud op zich nemen. De 
kinderen van Bahay Aurora zullen bij dit proces betrokken worden zodat ze hier het 
nodige van kunnen opsteken. Dit project zal bijdragen aan een bezuiniging op de 
begroting.  
 
Financiering: Eigen middelen 
 

   
 eigen groente verbouwen, nuttig en educatief   huidige moestuinen uitbreiden als doel voor 2011 

 
 
6. Onderhoud Schoolgebouw 
 
Toelichting: Het dak van het schoolgebouw lekt en renovatie van het dak is 
noodzakelijk. 
 
Beleid: Het gehele dak zal vervangen worden zodat voor heel wat jaren er geen 
onderhoud aan het dak  nodig zal zijn 
 
Financiering: Stichting ChildsLife 
 

 
 dankzij steun van childsLife kan het onderhoud  
 aan de school gerealiseerd worden 

 
 

7. Plan voor huisvesting van vrijwilligers en bezoekers 
 
Toelichting: Het hele jaar door komen er mensen uit Nederland op bezoek of 
verblijven voor langere tijd om te werken als vrijwilliger. Dat is geweldig omdat het 
belangrijk is om ook met mensen in Nederland te delen waar Bahay Aurora om 
draait, hoe er gewerkt wordt en de resultaten te laten zien. Op die manier wordt 
ook een breder draagvlak gecreëerd voor het kindertehuis. Huisvesting voor 
bezoekers en vrijwilligers behoeft echter verbetering.  Het ophalen en brengen van 
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bezoekers uit Manilla is voor medewerkers van Bahay Aurora 8 uur rijden per auto 
en dat is best veel op een dag. Daarom is het is veel wenselijker om mensen een 
nachtje te laten slapen. Op die manier is er ook meer de gelegenheid om goed 
kennis te nemen / de sfeer te proeven van het kindertehuis. Op dit moment 
verblijven bezoekers en vrijwilligers vaak bij de initiatiefnemers in huis. Af en toe is 
dat uiteraard geen punt maar met name voor vrijwilligers en stagiaires is dit een 
onwenselijke situatie. Bij verblijf voor langere tijd is het met name belangrijk dat 
een ieder ook voldoende momenten van privacy heeft.  
 

Beleid: Er zullen plannen ontwikkeld worden om op eigen terrein accommodatie 
voor bezoekers en vrijwilligers te bouwen. 
 
Kosten: nog niet bekend 
 
Financiering: projectmatig 
 
 
8. Vervanging bedden in de units. 
 
Toelichting: De bedden van de kinderen zijn lange tijd en door vele kinderen 
gebruikt en zijn inmiddels aan vervanging toe. 
 
Beleid: Bahay Aurora is in contact gekomen met de stichting ‘vliegende 
meubelmakers’. Een van de bestuursleden is op bezoek geweest bij Bahay Aurora 
en er is besloten dat een groep meubelmakers in opleiding van de meubelacademie 
naar de Filippijnen zullen afreizen om alle bedden te vervangen door stapelbedden. 
De jongeren uit Nederland zullen enige tijd bij Bahay Aurora verblijven om de 
bedden te maken. Dat zullen ze samen doen met lokale mensen zodat er ook een 
soort van uitwisseling van toegepaste technieken zal plaatsvinden. Zo kunnen de 
jongeren uit Nederland het nodige leren maar ook de lokale mensen. Mogelijk dat 
de wat oudere kinderen van Bahay Aurora ook mee zullen helpen en op die manier 
ook wat vaardigheden zullen opdoen.  
 

Financiering: Stichting Vliegende Meubelmakers 
 
 
9. Vervanging beddengoed 
 
Toelichting:  Het beddengoed is aan slijtage onderhevig en aan vervanging toe. 
 
Beleid: Er is een plan geschreven om het beddengoed en de kussens te kunnen 
vervangen.  
 
Kosten: € 400 
 

Financiering: projectmatig  
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10. Vervanging vloeren in slaapkamers 
 

Toelichting:  Door gebruikslijtage en de watersnoodramp van 2009 is het linoleum 
in de slaapkamers aan vervanging toe.  
 
Beleid: De slaapkamervloeren zullen betegeld worden. Door te betegelen zal er 
minder kans zijn op beschadiging en zijn de vloeren bestand tegen overstromingen. 
Een dergelijke vloer is ook hygiënisch omdat deze gemakkelijk schoongemaakt kan 
worden.  
 
Kosten: nog niet bekend 
 
Financiering: projectmatig  
 
  
11. Visproject opstarten 
 
Toelichting: Inmiddels is er een waterput aanwezig bij de visvijvers die op het 
terrein aanwezig zijn. Door gebrekkige watervoorziening is het in het verleden niet 
goed gelukt om zelf vis te kweken. Het is de wens van Bahay Aurora om meer 
zelfvoorzienend te worden en dus minder afhankelijk van de steun van donateurs. 
Een van de mogelijkheden is het kweken van vis voor eigen consumptie en/of 
verkoop. 
 
Beleid: Een van de medewerkers die bij Bahay Aurora in dienst is gekomen voor de 
nachtdienst heeft een studie gedaan op het gebied van viskweek. Er zal een 
beperkt aantal vissen uitgezet gaan worden om  stapsgewijs ervaring op te bouwen 
met het kweken van vis. Hierbij komt de expertise van de nieuwe medewerker 
goed van pas. Deze kennis zal overgedragen worden aan onderhoudspersoneel. 
Afhankelijk van het resultaat zal besloten worden hoe er verder gegaan kan worden 
met dit project. geworden is wat het In juni zijn de vissen klaar voor verkoop of 
consumptie. Daarna beslissen we hoe we verder gaan. Water toevoer is geen 
probleem meer, dus het zou deze keer moeten lukken. 
 
Kosten: nog niet bekend 
 
Financiering: eigen middelen 
 
 
12. Bouw van nieuwe keuken.  
 
Toelichting: De huidige keuken is veel te klein geworden omdat het aantal kinderen 
dat opgevangen wordt flink is toegenomen. Ook is de locatie van de keuken is niet 
ideaal. Deze is op dit moment in een van de slaapgebouwen gehuisvest.  
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Beleid: Naast het derde slaapgebouw is voldoende terrein beschikbaar om een 
ruime keuken te bouwen. De keuken zal geschikt zijn om te koken voor alle 
kinderen. Tevens zullen er in de gekozen opzet meer mogelijkheden zijn. Te denken 
valt aan het koken voor grote groepen bij bepaalde activiteiten op het terrein van 
het kindertehuis.  
Zodra de nieuwe keuken klaar is voor gebruik wordt deze ingericht. Kinderen met 
een verstandelijke beperking gaan dit jaar oefenen om in de keuken te werken. De 
eerste target is om de middagsnack voor het personeel te produceren. Nu wordt 
dat buiten gekocht.  
 
Financiering: Staring College Lochem 
 

   
 goede doelendag Staring college ten bate    opbrengst stelt Bahay Aurora in staat om  
 van o.a. Bahay Aurora      een nieuwe keuken te bouwen 
 
 
13. Inrichting medische ruimte 
 

Toelichting: Zodra de nieuwe keuken in gebruik is genomen, komt er ruimte vrij om 
een medische ruimte in te richten. Als een kind ziek is, is het wenselijk en ook 
prettig als het kind op een aparte kamer ligt. Op deze manier wordt ook het gevaar 
voor besmetting beperkt. 
  
Beleid: In de container die vanuit Nederland naar Bahay Aurora getransporteerd is, 
was voldoende materiaal aanwezig om de ruimte mee te kunnen inrichten.  
 
 
14. Zomerkamp 

 
Toelichting: Gedurende de lange zomervakantie (3 maanden) is een kamp een zeer 
welkome onderbreking. 
 
Beleid:  Het is de bedoeling om gezamenlijk met collega instelling ASCF een 
zomerkamp te organiseren. Dit is een organisatie die ook ondersteund wordt door 
de stichting Wings of Support. Het is goed om met een collega instelling iets 
dergelijk te organiseren. Op die manier wordt expertise gedeeld en kan men van 
elkaar leren. Ook voor de kinderen van Bahay Aurora is het leuk om in contact te 
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komen en plezier te maken met kinderen van een ander kindertehuis. De ASCF zal 
bij Wings of Support voor het kamp sponsoring aanvragen. 
 
Kosten: nog niet bekend 
 
Financiering: ASCF middels projectaanvraag bij Wings of Support 
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Lange termijn doelstellingen 
 
 

1. Commerciële activiteiten op de Filippijnen ontwikkelen. 
 
Toelichting: Het is de visie van Bahay Aurora dat in de toekomst van 
ontwikkelingswerk instellingen commerciële activiteiten zullen moeten 
ontwikkelen om voor een belangrijk deel in eigen onderhoud te kunnen voorzien. 
Dit is voor NGO’s vaak tegennatuurlijk omdat dergelijke organisaties meestal 
geen zakenmensen in dienst hebben om dergelijke activiteiten vorm te kunnen 
geven. Om geld te kunnen verdienen zullen ook investeringen nodig zijn en dit 
staat haaks op de doelstellingen van NGO’s. Dit vereist een totaal andere manier 
van denken en doen.     
 
Beleid: Afhankelijk van de resultaten op het gebied van viskweek zullen er  
verder plannen ontwikkeld worden.  
 
Financiering: projectmatig 

 
 
2 Aanschaf auto voor vervoer verstandelijk beperkte kinderen. 
 
Toelichting: De kinderen en jongeren voor de middagopvang worden dagelijks 
gehaald en thuis gebracht. Dat lijkt luxe maar vaak zien ouders om diverse 
redenen niet de mogelijkheid om hun kind naar de middagopvang toe te 
brengen. Momenteel worden de kinderen opgehaald in de auto van de voorzitter 
van SNF. Deze auto zal op termijn aan vervanging toe zijn. 
 
Beleid: Er zullen fondsen worden gezocht voor de aanschaf van een vervangende 
auto. Ook de mogelijkheden voor financiering via de provinciale overheid zullen 
onderzocht worden. 
 
Kosten: ca € 20.000,- 

 
Financiering: projectmatig   

 
 
3. Zonne-energie / alternatieve energie 
 

Toelichting: Een paar jaar geleden  zijn de mogelijkheden van zonne-energie  
Onderzocht. Er moest toen geconcludeerd worden dat een dergelijke vorm van 
energie opwekking niet rendabel was. Bahay Aurora wordt jaarlijks 
geconfronteerd met toenemende kosten voor elektriciteit. Jaarlijks worden 
de tarieven sterk verhoogd. Indien Bahay Aurora in staat zou zijn eigen energie 
op te wekken zou dat een zeer concrete en duurzame kostenbesparing zijn.   
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Beleid: Aantrekken van een vrijwilliger met kennis van zaken op het gebied van 
alternatieve energie om dit vraagstuk goed uitdiepen. Indien het mogelijk 
blijkt om voorzieningen aan te leggen voor alternatieve energie zal er een 
projectplan geschreven worden.  
 
Kosten: nog niet bekend   
 
Financiering:  projectmatig 
 

 
4. Opvang voor verstandelijk beperkte kinderen. 
 
Toelichting: Voor verstandelijk beperkte kinderen is er zeer weinig opvang in de 
Filippijnen. In de loop van de jaren zijn een paar kinderen met een verstandelijke 
beperking bij Bahay Aurora komen wonen. Omdat deze kinderen nergens anders 
terecht kunnen en er in de Filippijnen zeer beperkt opvang is voor volwassenen 
met een verstandelijke beperking zullen de kinderen voor lange tijd bij het 
kindertehuis verblijven. Om deze kinderen blijvend te kunnen opvangen zijn 
aanvullende voorzieningen nodig.  
 
Beleid: De mogelijkheden voor de bouw van aanvullende voorzieningen op grond 
die grenst aan het kindertehuis onderzoeken.  
 
Kosten: nog niet bekend   
 
Financiering: projectmatig 
 

   
 middagopvang voor verstandelijk beperkte kinderen   in de toekomst mogelijk aanvullende voorzieningen… 
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Missie 
 
Bahay Aurora stelt zich als doel om straatkinderen op te vangen. Dit zijn kinderen 
die door diverse omstandigheden in grote moeilijkheden zijn gekomen en om 
uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen. De oprichters van dit tehuis, 
Herke en Arleen Smidstra, willen deze kinderen een veilig thuis bieden met nieuwe 
kansen op een betere toekomst. Dit doen zij in goede samenwerking met alle 
begeleiders.  
 
 
Visie 
 
Door middel van huisvesting, voeding en onderwijs wordt de basis gelegd om de 
kinderen te laten opgroeien tot gezonde, verantwoordelijke en goed opgeleide 
jonge mensen die op termijn een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen en in hun 
eigen onderhoud kunnen voorzien. 
 
 
Risico management 
 
 
Financiering van de operationele kosten 
 
In de Filippijnen krijgen instellingen zoals Bahay Aurora in tegenstelling tot in 
Nederland geen financiële middelen van de overheid.  
 
Afgelopen jaar heeft een aantal donateurs besloten te stoppen met hun 
maandelijkse ondersteuning. Enerzijds door een vertrekkend bestuurslid, anderzijds 
omdat mensen na een aantal jaren weer iets anders willen ondersteunen.  
 
De komende tijd zal er nog ondersteuning zijn van de Stichting Wings of Support 
voor operationele  kosten. Die bijdrage wordt echter stapsgewijs afgebouwd en 
stopt in de loop van 2013. Daarom blijft het van belang dat er andere vormen van 
inkomsten worden gevonden. In deze tijd van economische instabiliteit en 
bezuinigingen is dat bijzonder moeilijk. Dit onderstreept de noodzaak voor het 
nemen initiatieven zodat mogelijkheden worden gevonden om inkomsten te 
genereren, extra donateurs te werven en daar waar mogelijk te bezuinigen. Ook 
mogelijkheden voor het werven van fondsen op de Filippijnen zullen moeten 
worden benut. 
 
Beleid : 
 

• Extra donateurs werven. 
• Bezuinigingen op het huidige budget doorvoeren. 
• Fondsen werven op de Filippijnen.  
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Het concept 
 
 
Onderwijs 
Alle kinderen gaan naar school. Alleen nieuwe kinderen die van buiten de regio 
komen, mogen als in het kindertehuis komen wonen gedurende het lopende 
schooljaar niet naar school. Zij mogen van de overheid pas naar school als het 
nieuwe schooljaar begint. 
De meeste kinderen gaan op dit moment naar de basisschool in Lagundi. De oudere 
kinderen gaan naar de Highschool in Morong en de jongste kinderen  gaan naar de 
kleuterschool die op het terrein van Bahay Aurora gevestigd is.  
 
Zoals vermeld bij de doelstellingen van 2011 zal er een aantal wijzigingen 
doorgevoerd worden op het gebied van onderwijs.  
 

 
  graduation day kleuterschool Bahay Aurora 

 
De lagere school kinderen zullen naar een kwalitatief betere school gaan in Baras. 
De jongste kinderen zullen voortaan niet meer naar de eigen pre- school gaan maar 
ook naar de school in Baras. Voorheen was er van overheidswege geen  
kleuteronderwijs maar daarin is inmiddels verbetering gekomen. Daarmee vervalt 
de noodzaak van een eigen kleuterschool en zal het schoolgebouw op het terrein 
een andere invulling krijgen. Het klaslokaal zal anders ingericht worden waardoor 
het geschikt zal worden voor individueel onderwijs en huiswerk begeleiding. 
 
 
Opvang 
Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit en structuur. Het afgelopen jaar hebben is 
hier volop aandacht aan besteedt. Er is bijvoorbeeld besloten om niet meer 
gezamenlijk met alle kinderen te eten maar apart per unit. Op deze manier is er 
meer persoonlijke aandacht voor elk kind.  
 
Na het avondeten blijven de kinderen op hun unit en wordt er strakker op toegezien 
dat huiswerk wordt gemaakt. Verder wordt er aan de grote tafel in de unit een 
spelletje of een andere activiteit gedaan.  
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Na de avondmaaltijd is er altijd een onderwerp dat wordt besproken. Dit is van 
belang voor de meningsvorming van de kinderen. Op school wordt hen dit niet 
geleerd. Doordat het onderwerp in het Engels wordt besproken is het goed te 
merken dat de kwaliteit van het Engels van de kinderen met sprongen vooruit is 
gegaan. Dit is belangrijk omdat de voertaal op school Engels is.   
 
Een nieuwe ontwikkeling is introductie van het fenomeen ‘kind van de maand’. Alle 
medewerkers vullen een lijst in aan het eind van de maand. Kinderen kunnen dan 
scoren op verschillende onderdelen. De hoogste score is winnaar en krijgt naast 
een oorkonde en de uitreikingceremonie ook een klein bedrag om vrij te besteden.  
 

   
  kind van de maand verkiezing     stoer zo’n shirt uit Nederland! 

 
 
 
Opvang van verstandelijk beperkte kinderen 
 
Verstandelijk beperkte kinderen hebben het erg zwaar in de Filippijnse 
samenleving.  
 
De middagopvang  van Bahay Aurora is van grote betekenis, zowel voor de ouders 
als voor de kinderen. Kinderen kunnen hier lotgenoten ontmoeten en zichzelf zijn. 
Bij Bahay Aurora worden ze geaccepteerd zoals ze zijn.  
 
De druk van buiten om kinderen met een verstandelijke beperking op te nemen 
wordt steeds groter. Dit komt doordat er vrijwel geen opvangmogelijkheden zijn. 
Bahay Aurora probeert hier zoveel als mogelijk in mee te maar het aantal opvang 
plaatsen is beperkt.  
 
Er is inmiddels een school in de omgeving die onderwijs verzorgt voor kinderen met 
een verstandelijke beperking. Voor de kinderen die bij Bahay Aurora wonen zal 
gestreefd worden om ze toegelaten te krijgen op deze school. Dit heeft geen 
gevolgen voor de huidige middagopvang. 
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Sport en Recreatie 
 
Sport is inmiddels een belangrijk onderdeel van het wonen en leven in Bahay 
Aurora. Elke dag wordt er gesport door zowel de jongens en de meiden. De 
positieve effecten hiervan zijn merkbaar. De kinderen hebben er plezier in en de 
goede conditie draagt er aan bij dat er weinig gezondheidsklachten zijn.  
 

   
 rennen met Herke Smidstra     tijd voor een rustmoment met Yoga 

 
Met grote regelmaat zijn er diverse activiteiten op het gebied van muziek, dans en 
creativiteit. 
 

   
 Januari 2010 optreden dansgroep Bahay Aurora    lekker knutselen, creativiteit volop aanwezig!  

Op de vuilnisbelt Smokey Mountain     
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Promotionele activiteiten 
 
 
Website 

 
De website is een belangrijk hulpmiddel om Bahay Aurora zichtbaar te maken naar 
de buitenwereld. De website wordt regelmatig geactualiseerd en indien nodig op 
onderdelen aangepast en verbeterd. De website biedt tevens de mogelijkheid voor 
het geven van donaties en het aanmelden als donateur.  
 
Nieuwsbrief 
 
De nieuwsbrief verschijnt inmiddels 2 keer per jaar en wordt verspreid onder de 
donateurs. Het is belangrijk om mensen betrokken te houden bij hetgeen Bahay 
Aurora doet. Middels de nieuwsbrief blijven mensen voldoende op de hoogte van 
ontwikkelingen bij het kindertehuis. Tevens wil Bahay Aurora via het verzenden van 
deze brief haar waardering uitspreken voor de steun die zij ontvangt van 
donateurs.  
 

 
 de nieuwsbrief verschijnt twee  

 keer per jaar 

 
 
Bezoek en vrijwilligers 

 
Bahay Aurora biedt mensen graag in de gelegenheid om het kindertehuis te 
bezoeken. Er komen dan ook regelmatig mensen langs bij Bahay Aurora. Sommige 
voor een kort bezoek, anderen voor wat langere tijd om te werken als vrijwilliger.  
 
In het geval van vrijwilligerswerk is het van belang om op voorhand duidelijk te 
maken wat de invulling zal zijn van de vrijwilligersperiode. Dit voorkomt verkeerde 
verwachtingen van beide kanten.  
 
In 2010 is een aantal vrijwilligers voor een bepaalde periode bij Bahay Aurora te 
gast geweest. Robin Derksen heeft een aantal weken geholpen met 
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verbouwingswerkzaamheden. Michiel van den Hoven heeft een groot aandeel gehad 
in het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. Verder heeft hij meegeholpen met de 
realisatie van een vaste geluid- en lichtinstallatie voor het overdekte basketbalveld 
met podium. Ook heeft Michiel op beleidsmatig niveau veel werk verzet: het 
schrijven van projectplannen, ontwikkeling van voorstellen op het gebied van 
fondsenwerving op de Filippijnen en is door hem een grote bijdrage geleverd bij het 
tot stand komen van het jaarverslag 2009. 
 

   
 Michiel als vrijwilliger levert grote bijdrage    Michiel bedankt! 

 
 
Ook is Jan Oosterhof uit Nederland overgekomen om een EHBO cursus te geven 
aan de medewerkers en oudste kinderen. In het  kindertehuis is er zo vaak iets 
waarvoor een pleister geplakt moet worden, een verbandje gelegd moet worden of 
soms zelfs ernstiger. Bij de medewerkers is niet voldoende kennis aanwezig op het 
gebied van AHBO. Daarom was de EHBO cursus zeer welkom. Al met al zijn er nu 
dan toch een man of 30 opgeleid en het is niet ondenkbaar dat één of meer 
personen  in situaties terecht zullen komen waarbij de opgedane kennis zeer van 
pas zal komen. Een dokter is vaak ver weg en ambulances rijden alleen voor rijke 
mensen, dus de opgedane kennis is een grote verbetering. Uiteraard is Bahay 
Aurora zeer erkentelijk voor de geleverde bijdrage van de vrijwilligers.  
 
Middels de nieuwsbrief is ook een oproep geplaatst voor vrijwilligers in de 
zomervakantieperiode in de Filippijnen. Deze vakantie duurt ruim 3 maanden en 
met veel kinderen op het terrein trekt dat een zware wissel op de medewerkers. 
Extra helpende handen zijn daarbij zeer welkom. 
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Deel 2 

Financieel jaarverslag 2010 
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Financieel jaarverslag 
 
Er is voor gekozen omwille van overzichtelijkheid de financiële verantwoording van 
SNF en FABKI te splitsen. Verder is de financiële administratie herzien door de 
nieuwe penningmeester van SNF.  
Dit is ook zichtbaar in het financieel jaarverslag van 2010. 
 
 

SNF 

 
Staat van inkomsten/uitgaven 2010 (SNF) 

 

 
Omschrijving    Inkomsten     Uitgaven    toelichting 

              

Donaties    €            58.310         a  

Opbrengst verkoop kerskaarten    €              1.300         b  

Diverse inkomsten    €                 514         c  

Rente spaarrekening ING    €                 813          

              

     €           60.937          

              

Opnamen in de Filippijnen        €            46.001      

Overboekingen per bank naar de Filippijnen        €            83.177      

Bankkosten        €              1.435     d  

Kantoorkosten        €                 732      

Transportkosten        €              3.445     c  

Communicatiekosten        €              2.576     e  

Overheveling kasgeld naar FABKI        €                 592      

              

         €         137.958      

              

 
 

Toelichting 
 
a 
Naast een aantal grote sponsoren en donaties worden de benodigde middelen 
bijeen gebracht door een grote groep van trouwe donateurs, die maandelijks een 
vast bedrag doneren voor de operationele kosten van het kindertehuis. Zoals 
voeding, kleding, huisvesting, salaris medewerkers en scholing.  
 
 
b 
De kinderen en medewerkers van Bahay Aurora wilden ook graag een bijdrage 
leveren op het gebied van inkomsten voor het kindertehuis. Gezamenlijk hebben ze 
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kerstkaarten ontwikkeld welke in Nederland verkocht zijn ten bate van het 
kindertehuis. Er wordt gedacht aan uitbreiding van dit concept met 
verjaarsdagkaarten.  
 

    
 Kerstkaarten gezamenlijk gemaakt     mogelijk volgend jaar ook andere 

 door kinderen en medewerkers     wenskaarten verkrijgbaar 
 
c 
Door een donateur is een bedrag een bedrag van € 500,-- geschonken als bijdrage 
in de kosten van het transport van een zee container naar de Filippijnen. Deze 
zeewaardige container is gekocht voor € 1.309,-- en het transport zelf vergde € 
1.747,71. Propvol met allerlei zeer bruikbare spullen is de container eind 2010 
aangekomen.  
 
d 

Tot medio 2010 werd er in de Filippijnen geld opgenomen middels pin transacties 
ten laste van de rekening bij de ABN-AMRO. Inmiddels is er een lokale 
bankrekening geopend bij de BDO (dit is een zeer omslachtig proces op de 
Filippijnen). Vanaf augustus 2010 wordt er vanuit Nederland geld overgeboekt naar 
de plaatselijke bankrekening en vanaf die bankrekening kan dan worden gepind. 
Door deze manier van werken, die tot medio 2010 niet mogelijk was, is de 
verwachting dat er fors bespaard kan worden op de bankkosten.  
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e 
In 2010 is een bedrag van € 1.462,51 uitgegeven aan het ontwerp en het bouwen 
van de website voor Bahay Aurora en verder zijn er kosten gemaakt voor het 
vervaardigen en versturen van de nieuwsbrief.   
 

    
 school veilt kunstwerken ten bate van      kerstcollecte voor Bahay Aurora 
 Bahay Aurora  
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Balans 2010 (SNF) 

 

Omschrijving   2009   2010   

 

toelichting  

              

Betaalrekening ABN-AMRO    €              4.420     €              3.765      

Betaalrekening ING    €              5.088     €            12.501      

Spaarrekening ING    €            99.019     €            15.832      

Kas    €                 592         a  

              

     €           109.119     €            32.098      

              

              

Algemene reserve        €                 473      

Voorziening bestemd voor herstel waterschade    €            49.405          

Voorziening bestemd voor aankoop grond    €            48.000     €            23.600     b  

Voorschot ondersteuning WOS    €            11.714     €              4.675     c  

Voorschot opvang kinderen met beperking        €              1.850     d  

Voorschot renovatie keuken        €              1.500     e  

              

     €         109.119     €           32.098      

              

 
 
Toelichting 
 
 a 
In de cijfers per ultimo 2009 was het kassaldo van Felicisimo Aurora Bahay Kalinga 
Inc. (FABKI) opgenomen bij Stichting Noodhulp Filippijnen(SNF). Met ingang van 
2010 is de administratie van SNF en FABKI gescheiden. De cijfers van SNF zijn in 
euro's vermeld en die van FABKI in peso (PhP). Het saldo kas van € 592,-- bij SNF 
is overgeheveld naar FABKI en geeft daar een bedrag van  PhP 38000. Gehanteerde 
koers 1 € is PhP 64,19.  
b 
Ultimo 2010 is het restant bedrag, dat nog moet worden betaald inzake de aankoop 
van de grond € 23.600,--.  
c 
Een deel van de Wings of Support (WoS) bijdrage is specifiek bestemd voor 
fondsenwervingactiviteiten. Dit bedrag van € 4.675,-- (PhP 300000) moet worden 
besteed aan het werven van sponsoren en donateurs met name in de Filippijnen.  
d 

Een tweetal sponsoren heeft geld beschikbaar gesteld voor de middagopvang van 
de kinderen met een verstandelijke beperking. Aan dat doel kan in 2011 een 
bedrag van € 1.850,-- worden besteed.  
e 
Een sponsor heeft middelen beschikbaar gesteld voor de renovatie en uitbreiding 
van de keuken. Daaraan zal in 2011 nog € 1.500,-- worden besteed.  
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FABKI 

 

Staat van inkomsten/uitgaven 2010 (FABKI) 
 
Omschrijving   Inkomsten   Uitgaven   toelichting 

              

Opnamen in de Filippijnen     PhP    2.770.100        a 

Overboekingen SNF    PhP    4.806.175        b 

Overboekingen WoS    PhP       833.070          

Overige ontvangsten    PhP       223.523          

Rente BDO    PhP           1.389          

              

     PhP  8.634.257          

              

 Algemene uitgaven         PhP    1.985.031      

 educatie & programma's         PhP       528.074      

 administratie en management kosten         PhP         77.160      

 gebouwen & terrein         PhP                 -      

 personeel         PhP    1.159.230      

 bijzondere uitgaven         PhP    4.538.945      

              

         PhP  8.288.440      
              

 
 
Toelichting 
 
a 

Opnamen middels PIN transactie op de Filippijnen ten laste van de SNF rekening 
(ABN Amro). 
b 
Overboekingen van de SNF rekening (ABN Amro) naar de FABKI rekening (BDO) in 
de Filippijnen. 
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Balans 2010 (FABKI) 
 
 
Omschrijving    PhP         2.009     PhP         2.010    toelichting 

              

Kas    PhP         38.000     PhP           2.602      

Betaalrekening BDO         PhP         37.572      

Rekening BDO inzake WOS        PhP       343.645      

              

Totaal    PhP         38.000     PhP       383.819      

              

              

Algemene reserve    PhP         38.000     PhP         40.174      

Nog te besteden bijdrage WOS        PhP       343.645    a 

              

     PhP       38.000     PhP     383.819      

              

 
 
Toelichting 
 

a 
Dit bedrag vormt een onderdeel van de bijdrage door de WoS en zal in 2011 
maandelijks bestemd zijn voor een gedeeltelijke dekking van de salariskosten. Ook 
in 2012 en 2013 zal de WOS een bijdrage geven in de salariskosten. Deze bijdrage 
wordt stapsgewijs afgebouwd. 
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Specificatie van uitgaven 2010 en begroting 2011 (FABKI) 
 
 
  Begroot 2010   Werkelijk 2010   Begroot 2011 

            

Algemene uitgaven           

food & non-food  PhP         646.941     PhP         543.031     PhP         720.000  

kleding  PhP           31.010     PhP           64.502     PhP            6.000  

NUTS voorzieningen & belastingen  PhP         186.560     PhP         230.480     PhP         269.400  

transportkosten  PhP           15.600     PhP         650.524     PhP         144.000  

medische kosten  PhP           45.026     PhP           69.424     PhP           36.000  

overige kosten  PhP           90.800     PhP         427.070     PhP         300.000  

   PhP      1.015.937     PhP      1.985.031     PhP      1.475.400  

            

educatie & programma's           

schoolgeld  PhP         122.400     PhP         371.480     PhP         144.000  

schoolbenodigdheden  PhP           20.000         PhP           54.000  

recreatie & sport  PhP           40.000     PhP         156.594     PhP           30.000  

   PhP        182.400     PhP        528.074     PhP        228.000  

            

administratie en management kosten           

            

kantoorbenodigdheden  PhP           15.000         PhP           66.000  

fondsenwerving & pr  PhP         300.000     PhP           77.160     PhP         120.000  

   PhP        315.000     PhP          77.160     PhP        186.000  

            

gebouwen & terrein           

onderhoud  PhP           50.000     PhP                   -     PhP         300.000  

   PhP          50.000     PhP                   -     PhP        300.000  

            

personeel           

salaris  PhP      1.058.000     PhP      1.140.134     PhP      1.080.815  

sociale lasten          PhP         180.000  

personeelskosten      PhP           19.096     PhP         120.000  

   PhP      1.058.000     PhP      1.159.230     PhP      1.380.815  

            

bijzondere uitgaven      PhP      4.538.945      

            

   PhP    2.621.337     PhP    8.288.440     PhP    3.570.215  

            

 
 

Toelichting 

 
Het bedrag voor ‘bijzondere uitgaven’ heeft betrekking tot uitgaven voor herstel 
van de waterschade en stormschade aan de gebouwen en het terrein van Bahay 
Aurora ontstaan door de overstroming in 2009 en een tyfoon in 2010. Ook de 
kosten voor aanschaf van grondrechten hierdoor is het land waarop het 
kindertehuis op staat in eigendom gekomen.  
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De begroting van 2010 gebaseerd was gebaseerd op 40 kinderen, door een groot 
aanbod van kinderen is een groot deel van het jaar het kindertehuis volledig bezet 
geweest met 45 kinderen. Daarnaast moet worden bedacht, dat in 2010 de 
boekhouding is gesplitst tussen SNF en FABKI. De begroting is destijds opgesteld 
als één boekhouding in Nederland. De werkelijke kosten zijn gemaakt door FABKI in 
de Filippijnen. De opstelling is van Herke Smidstra. Het gebruikte rekeningschema 
kwam niet geheel overeen en daardoor zijn kosten verschoven of ondergebracht bij 
andere rekeningen.  
 
De begroting 2011 is ook opgesteld door Herke Smidstra en geeft de verwachte 
kosten weer van FABKI. Dit jaar zal de begroting maandelijks worden vergeleken 
met de werkelijk gemaakte kosten. Hanteren van de begroting 2011 betekent, dat 
FABKI aan inkomsten PhP 3570215 moet krijgen om de kosten te kunnen dekken. 
Tegen een koers van 1 € is PhP 60 komt dit overeen met een bedrag van  
€ 59.500,--. 
 
Zeker is het bedrag van de WOS voor 2011 namelijk afgerond € 9.200,-- Dat houdt 
in, dat van derden en van SNF een bedrag van afgerond € 50.000,-- moet binnen 
komen. Voor SNF en FABKI een uitdaging. SNF zal haar bestaande 
sponsoren/donateurs moeten behouden en zeker enkele grote donaties moeten 
ontvangen om de doelstelling te realiseren. FABKI zal in de Filippijnen heel gericht 
aan fundraising moeten werken. 
 
 
 
 
 
 
Henk Klaassen 
Penningmeester SNF 
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Nawoord  
 

2010  was een jaar waarin we voor het eerst in de geschiedenis van Bahay Aurora 
met een volle bezetting hebben gedraaid. Dat was een leerzame ervaring. 
Uiteindelijk is het kindertehuis bestemd voor 45 kinderen en het is natuurlijke 
zonde dat we accommodatie hebben maar er niet optimaal gebruik van maken. Er 
zijn erg veel kinderen die onze hulp heel hard nodig hebben. 
 
We hebben inmiddels ontdekt dat 45 kinderen ook hogere  kosten met zich 
meebrengen die gedekt dienen te worden met stabiele inkomsten. Dat is een hele 
uitdaging omdat Nederland en ook de rest van de wereld te maken hebben met de 
effecten van de financiële crisis.  Fondsenwerving is dus erg moeilijk en vereist veel 
tijd en aandacht. Een niet geringe uitdaging voor 2011 om te zorgen dat we de 
exploitatie kunnen blijven bekostigen.  
 

 
  Herke Smidstra op de vuilnisbelt Smokey Mountain in Manilla 
 
 
Rest me de vele mensen die afgelopen jaar Bahay Aurora hebben geholpen en 
ondersteund hebben te bedanken voor hun inzet. Salamat Po ! (Heel hartelijk 
dank). 
De kinderen hebben een fantastische woonplek en leren heel veel tijdens hun 
verblijf in Bahay Aurora. Zij blijven op ons rekenen.  
 
 
Herke Smidstra 
Voorzitter SNF 
Senior Consultant FABKI 


