
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bahay Aurora “Let all things be done in love “  
 

Jaarverslag 2011 

Stichting Noodhulp Filippijnen 
Nederland 
 
FABKI       
Baras, Rizal 
Filippijnen 



                                                                                                                      

         2 Stichting Noodhulp Filippijnen 

Nederland 

 

FABKI Baras, Rizal 

Filippijnen 

 

Jaarverslag 2011 
 
 
 
 

Kerngegevens Bahay Aurora 
 
 
Nederlandse organisatie:   Stichting Noodhulp Filippijnen (SNF) 
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(F.A.B.K.I.) 

Bank:  
t.n.v.:  
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Deel 1 
 
Richtlijnen  

• Terugblik 
• Doelstellingen 2011 en evaluatie 
• Doelstellingen 2012 
• Lange termijn doelstellingen 
• Missie  
• Visie 
• Risico management 

 
Het concept 

• Onderwijs 
• Opvang 
• Opvang van verstandelijk beperkte kinderen 
• Sport en Recreatie 
 

 
Promotionele activiteiten 

• Website 
• Nieuwsbrieven 
• Werkvakanties 
• Planning promotionele activiteiten  
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Financiële planning en verantwoording 
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Richtlijnen 
 
 
Terugblik  
 
 
Opvang  
 
Het afgelopen jaar hebben we voornamelijk met een bezetting gewerkt 
van 35 kinderen, soms een paar meer. Het blijkt dat Bahay Aurora heel 
aangenaam vertoeven is voor de kinderen. De aantallen zijn niet te groot, 
de kinderen beschouwen elkaar als familie en komen voor elkaar op. 
Kinderen zijn er trots op dat ze in Bahay Aurora wonen.  
 
Het medewerkers bestand is het afgelopen jaar stabiel gebleven.  
 
Bestuursuitbreiding in Nederland 
 
Het bestuur in Nederland is in 2011 uitgebreid. Astrid, een KLM 
medewerkster is toegetreden. We zijn blij met de komst van Astrid. 
 
Samenwerking met Wings of Support (WOS) 
 
Wings of Support heeft ook dit jaar een deel van de exploitatiekosten voor 
zijn rekening genomen. Het komende jaar zal dit worden afgebouwd. We 
zullen er hard aan moeten trekken om stabiele inkomsten te vinden om 
de expoloitatie te kunnen garanderen. Via Wings of Support komen er 
regelmatig bemanningsleden van KLM bij Bahay Aurora op bezoek. We 
worden voorzien van speelgoed en kleding uit Nederland, Bahay Aurora is 
derhalve heel goed voorzien van materiaal op dat gebied.  
 
Het is jammer dat KLM vanaf april 2012 niet meer rechtstreeks op 
Manillazal vliegen, hierdoor lopen we  (kleding)giften mis en dat zal leiden 
tot hogere uitgaven op de “post kleding”.  
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Evaluatie doelstellingen 2011 en doelstellingen 2012 
 
 
Evaluatie doelstellingen 2011 
 
 

1.  Fondsenwerving op de Filippijnen  
2.  Fondsenwerving in Nederland 
3.  EHBO voor medewerkers en kinderen 
4.  Inhoud geven aan en intensivering van educatie 
5.  Dak en ramen school gebouw vervangen 
6.  Plan maken voor de opvang van vrijwilligers en bezoekers 
7.  Vervanging bedden in de units 
8.  Vervanging beddengoed projectplan 
9.  Vervanging vloeren slaapkamers in unit 1 
10. Visproject opstarten en inkomsten laten genereren 
11. Marathon voor kinderen organiseren 
12. Medische ruimte inrichten 
13. Inrichten nieuwe keuken 
14. Summercamp voor de kinderen samen met een ander kindertehuis 

 
1. Fondsenwerving op de Filippijnen  
Toelichting

2.  Fondsenwerving in Nederland 

:  Fondsen werven op de Filippijnen is vaak een kwestie van 
goederen (donaties in natura) in plaats van contanten. We zullen trachten 
afspraken te maken met SM supermarkets om voeding die niet meer 
verkoopbaar is, beschadigde etiketten, gedeukte blikjes etc. aan ons te 
geven. Voor het werven van contanten zullen we plannen presenteren aan 
bedrijven en service clubs. Doelstelling gedeeltelijk gehaald. We 
hebben wel regelmatig vlees en rijst ontvangen, maar niets van SM 
supermarkets.  
  

Toelichting

3.  EHBO voor medewerkers 

:  De kurk waarop Bahay Aurora drijft is het donateursbestand. 
Door de toename van medewerkers en bewoners is er behoefte om het 
aantal donateurs uit te breiden. Om daar facilitair de zaakjes goed voor 
elkaar te hebben, is er met name behoefte aan fondsen om exploitatie 
kosten te dekken. Doelstelling gedeeltelijk gehaald. Afgelopen jaar 
zijn er nieuwe donateurs bijgekomen voor een gezamenlijk maandbedrag 
van € 1200,-. Het aantal nieuwe donateurs is 15, waarvan één zeer grote 
donateur. 
 

Toelichting:  
Doordat we regelmatig ongelukjes hebben en kinderen ontvangen die 
vaak open wonden hebben en die verwaarloosd zijn, is het van belang dat 
medewerkers en kinderen goed weten hoe ze eerste hulp moeten 
verstrekken. 
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Doelstelling gehaald. Een BHV’er van de KLM hebben we bereid 
gevonden een tweedaagse cursus te geven.  
 
4. Inhoud geven aan en intensivering educatie 
Toelichting

5. Dak en ramen van de school vervangen 

: De kinderen van Bahay Aurora lopen over het algemeen 
achter op school. Dit is een probleem dat veroorzaakt wordt door de 
lagere school, de slechte kwaliteit van onderwijs. 
Doelstelling gehaald. Er is stevig aan de weg getimmerd met huiswerk 
begeleiding en “summer classes” . De achterstand van sommige kinderen 
is niet ingehaald maar dit heeft ook te maken met verstandelijike 
vermogens. Andere kinderen zijn met sprongen vooruit gegaan. 
 

Toelichting:

6. Plan maken voor de opvang van vrijwilligers, stagiaires en          

 Childslife International uit Haarlem heeft kort voor de 
jaarwisseling het budget toegekend. De uitvoering kan in februari/maart 
beginnen.  
Doelstelling gehaald.  
 

bezoekers 
Toelichting:

7. Vervanging bedden in de units 

  Het hele jaar door komen er mensen uit Nederland op 
bezoek. Dat is geweldig omdat het belangrijk is om onze resultaten 
zichtbaar te maken en om mensen te binden aan onze instelling. Het 
probleem is de huisvesting van deze mensen. Het ophalen en brengen 
van bezoekers uit Manila is al snel 8 uur autorijden en dat is best veel op 
een dag. Het is veel beter om mensen een nachtje hier te laten slapen. In 
de omgeving is geen geschikte accommodatie beschikbaar. Voor 
stagiaires is het nog veel nijpender omdat hier het veiligheidsaspect een 
rol speelt, je wil geen jonge mensen in gevaar brengen door ze elders te 
huisvesten terwijl het niet helemaal veilig is. Zelf iets ontwikkelen en 
bouwen is dan ook de beste optie. Hier zullen we plannen voor 
ontwikkelen dit jaar.  
Doelstelling gehaald. We hebben een financier die een ruimte wil 
bekostigen voor de opvang van vrijwilligers.  
 

Toelichting:

8. Vervanging beddegoed 

  De Vliegende Meubelmakers komen in juni naar ons toe om 
alle bedden te vervangen door stapelbedden, die je ook uit elkaar kunt 
halen. Daarnaast zullen er een aantal vaste kasten worden gemaakt. 
Doelstelling gehaald. De Vliegende Meubelmakers zijn geweest en 
hebben 45 prachtige bedden gefabriceerd. 
 

Toelichting:  Er is inmiddels een plan geschreven om het beddengoed en 
de kussens te vervangen. We zullen nog voor een budget moeten zoeken. 
Doelstelling gehaald.  
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9. Vervanging vloeren in slaapkamers unit 1  
Toelichting:

10. Visproject opstarten en inkomsten laten genereren 

  Door slijtage en de watersnoodramp van september 2010 is 
het linoleum in de slaapkamers aan vervanging toe. We willen de 
slaapkamers ook betegelen zodat het minder gevoelig is voor 
overstromingen. We gaan voor juni een plan maken en dan op zoek naar 
fondsen. 
Doelstelling niet gehaald. Door tijdgebrek en andere prioriteiten.  
 

Toelichting:

11. Marathon voor kinderen 

  Inmiddels is het visproject in werking. We hebben niet heel 
veel vis uitgezet omdat we willen ervaren hoe het deze ronde zal gaan. 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 
moeten lukken deze keer. Doelstelling gedeeltelijk gehaald. De eerste 
ronde is goed verlopen. We hebben maanden achter elkaar een paar 
dagen per week eigen gekweekte vis kunnen eten. Inmiddels hebben we 
“breeders” die binnenkort kuit gaan schieten zodat we de cycles kunnen 
herhalen zonder kosten te maken.  
 

Toelichting:

12. Medische ruimte inrichten 

  Samen met de KLM roadrunners en mensen van WOS 
hebben we een kindermarathon georganiseerd voor meer dan 2000 
kinderen van 15 scholen uit de omgeving van het kindertehuis. 
Doelstelling gehaald. Het was een groot succes. In 8 verschillende 
leeftijdscategorieën van jongens en meisjes is er een fantastisch 
evenement geweest. Onze kinderen hebben, doordat ze intensief getraind 
hebben een hoop prijzen gewonnen. Uiteindelijk heeft de marathon ook 
een behoorlijk aantal donateurs opgeleverd. 
 

Toelichting:

13. Inrichten nieuwe keuken  

  Zodra de nieuwe keuken in gebruik wordt genomen gaan we 
de medische ruimte inrichten op de plek waar nu de keuken is. Materiaal 
zat in de container dus dat is aanwezig. Doelstelling niet gehaald.  
 

Toelichting:

14. Summercamp voor de kinderen samen met een ander   
kindertehuis 

  Zodra de nieuwe keuken klaar is voor gebruik gaan we dit 
inrichten. 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. Doelstelling niet gehaald.  

 

Toelichting:  Dit jaar doen we Summercamp met Papaya, een ander 
kindertehuis uit de buurt. Er zal een projectvoorstel ingediend worden bij 
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WOS. De planning is om eind mei op kamp te gaan als het voorstel wordt 
goedgekeurd. Doelstelling gehaald. We zijn vier dagen op kamp 
geweest en het was zeer geslaagd.  
 
 
Doelstellingen 2012 
 

1. Donateurs werven in Nederland. 
     Toelichting:

2. EHBO cursus medewerkers en kinderen 

   
Middels een feest in juni 2012 om het twintig jarig bestaan van de 
Stichting Noodhulp Filippijnen te vieren.  

 

3. Afbouw keuken 

Toelichting:  
Twee jaar geleden hebben we een EHBO-cursus gehad. Het was zowel 
voor medewerkers als kinderen een groot succes. Dit verdient 
herhaling en uitbreiding van kennis en training van vaardigheden. 

 

     

4. Tyfoon bescherming ramen 

Toelichting:  
     Inmiddels is het plan gemaakt en zijn we op zoek naar een aannemer            
     die de afbouw voor zijn rekening neemt. 
 

     

5. Schilderen daken en muren  

Toelichting:  
     We hebben allemaal glazen shuttles voor de ramen. Met tyfoons is        

dat erg gevaarlijk. Die glazen shuttles moeten vervangen worden of er 
moet een bescherming voor de ramen komen. 

 

     Toelichting: 

6. Kweekvis  

   
     Eens in de twee tot drie jaar dient er uitgebreid geschilderd te worden.     
     We willen hiervoor een vrijwilliger werven die ook een deel van het   
     budget gaat werven. 
 

Toelichting: 

7. Vervanging vloeren slaapkamers unit 1  

   
Vorig jaar hebben we een hele tijd kunnen eten van de gekweekte vis. 
Dit jaar hebben we onze eigen breeders en hoeven dus geen kleine 
visjes te kopen.  

 

Door slijtage en de watersnoodramp van september 2010 is het 
linoleum in de slaapkamers aan vervanging toe. We willen de 
slaapkamers ook betegelen zodat het minder gevoelig is voor 

Toelichting:  
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overstromingen. We gaan voor juni een plan maken en dan op zoek 
naar fondsen. 
 
8. Fondsenwerving Filippijnen 
Toelichting :

1. 

  We zullen trachten de contacten die we hebben te 
onderhouden en pogen de contacten te overtuigen tot donaties.   
 

Lange termijn doelstellingen 
 

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 een oude 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 

 
   

2. 

Evaluatie: 
 Er is een budget aanvraag ingediend bij de Provinciale overheid  
 van de Provincie Rizal. Dat kan nog jaren duren. De nood wordt steeds         
hoger omdat de auto veel reparaties heeft.  

 
Zonne-energie / alternatieve 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 2012 is dus het plan schrijven en 
niet de uitvoering hiervan. 
 
 



                                                                                                                      

         11 Stichting Noodhulp Filippijnen 

Nederland 

 

FABKI Baras, Rizal 

Filippijnen 

 

Jaarverslag 2011 
 
 
 
 

Kosten:   
Nog niet bekend 
 

3. Opvang voor verstandelijk beperkte kinderen 

Evaluatie: 
Inmiddels is daar iemand mee aan de slag in Nederland om het  
allemaal uit te werken.  

 

Toelichting: 
Voor verstandelijk beperkte kinderen is totaal geen opvang in de 
Filippijnen. In de loop van de jaren zijn een paar kinderen met een 
verstandelijke beperking bij ons komen wonen. Het probleem is dat 
deze kinderen niet uit te plaatsen zijn. Ze worden oud bij ons… We 
hebben dus een vorm van opvang nodig waar deze kinderen terecht 
kunnen en kunnen blijven wonen voor de rest van hun leven. 
 
Evaluatie: 
We hebben het vraagstuk onder de aandacht gebracht van de 
overheid. Daar werd gelijk aangegeven dat er voor dit vraagstuk 
geen budget beschikbaar is maar men erkende het probleem wel en 
wilde bemiddelen om vanuit de business community fondsen 
beschikbaar te krijgen. 
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Missie 
 
Kinderen die in Bahay Aurora komen wonen, worden liefdevol opgevangen 
en verzorgd. Tijdens het verblijf worden de kinderen waarden en normen 
aangeleerd en worden zij gestimuleerd om een opleiding te volgen zodat 
zij in de toekomst in staat zijn om in eigen onderhoud te kunnen 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 werkloosheid is.  
 
Door de kinderen te laten opgroeien in een goede accommodatie waar 
regels (structuur) en hygiëne van belang zijn, verwachten wij dat deze 
kinderen in de toekomst ook zullen streven naar eenzelfde kwaliteit van 
leven. Het is goed om ambities te hebben in het leven.  
 
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 
op deze manier zodat ze genoeg energie hebben om gezond en actief in 
het leven te staan. 
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Risico management 
 
 
Financiering van de operationele kosten 
 
In Nederland krijgt elke instelling jaarlijks een flinke subsidie. Indien er 
niet genoeg geld is en er investeringen gepleegd moeten worden komt 
daar nog wat extra’s bij. In de Filippijnen is het een ander verhaal. De 
overheid geeft geen cent aan NGO’s, we moeten onze eigen broek 
ophouden. 
 
We krijgen komend jaar nog ondersteuning van Wings of Support voor 
exploitatie kosten. Dit is echter tijdelijk en dit wordt ook dit jaar 
afgebouwd. We moeten, hoe dan ook, andere vormen van inkomsten zien 
te vinden. In deze tijd van economische instabiliteit en bezuinigingen is 
dat bijzonder moeilijk. Toch hebben we weinig keus, er moeten 
initiatieven worden genomen om inkomsten te genereren.  
 

• Extra donateurs werven. 

Beleid : 
 

• Bezuinigingen op het huidige budget doorvoeren. 
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Het concept 
 
 
Onderwijs 
Alle kinderen gaan naar school. Alleen nieuwe kinderen die van buiten de 
regio komen, mogen wanneer zij bij ons komen wonen, gedurende het 
lopende schooljaar nog 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. Ook hebben we een aantal kinderen die naar de pré-school gaan 
die op het terrein van Bahay Aurora gevestigd is.  
Daar het niveau van het onderwijs op de school in Lagundi laag was, 
hebben we de nieuwe lichting schoolgangers in Baras naar de basisschool 
gestuurd. Hierbij moeten de kinderen echter de weg oversteken. Dat 
heeft tot een aantal gevaarlijke situaties geleid en één maal een ongeluk 
waarbij een kind naar het ziekenhuis moest. Gelukkig is het goed 
afgelopen. We hebben naar aanleiding van deze incidenten besloten om 
de kinderen toch weer naar de basisschool van Lagundi te sturen. We 
hopen dat met de komst van de nieuwe directeur de kwaliteit van het 
onderwijs daar ook zal verbeteren.  
 
Opvang 
Kinderen hebben behoefte aan stabilitiet en structuur. Het afgelopen jaar 
hebben we hier volop aandacht aan besteedt. Een stabiel medewerkers 
bestand is de belangrijkste factor.  
 
Na de avondmaaltijd is er altijd een onderwerp dat wordt besproken. Dit 
is van belang voor de meningsvorming van onze 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 onze 
kinderen met sprongen vooruit is gegaan. Dit is belangrijk omdat de 
voertaal op school Engels is. Hiermee krijgen onze kinderen toch een 
voorsprong op andere schoolkinderen. Bovendien is het handig dat de 
kinderen Engels spreken omdat er zo vaak bezoek uit het buitenland 
komt.    
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Opvang van verstandelijk beperkte kinderen 
 
Verstandelijk beperkte kinderen hebben het erg zwaar in de Filippijnse 
samenleving.  
 
Onze middagopvang is dus erg belangrijk, zowel voor de ouders  als voor 
de kinderen. Kinderen kunnen hier lotgenoten ontmoeten. Hier worden ze 
geaccepteerd zoals ze zijn, met al hun beperkingen.  
 
De druk van buiten om kinderen met een verstandelijke beperking op te 
nemen wordt steeds groter. Dit komt doordat er vrijwel geen 
opvangmogelijkheden zijn. Helaas kunnen we hier niet aan meewerken, 
alhoewel we ook een aantal kinderen hebben die in mindere mate 
verstandelijk beperkt zijn. Deze kinderen kunnen niet op een normale 
school terecht en maken dus gebruik van de middag opvang.  
 
Er is inmiddels een school in de omgeving die onderwijs verzorgd voor 
kinderen met een verstandelijke beperking. Dit jaar zijn daar een aantal 
van onze kinderen naar toe gegaan en de resltaten zijn bemoedigend.  
 
 
Sport en recreatie 
 
Sport is inmiddels een belangrijk onderdeel van het wonen en leven in 
Bahay Aurora. We hebben een groepje jongens die vrijwel dagelijks 
buiten gaan joggen. Inmiddels lopen ze met gemak 10 km.  
 
Komend jaar zal sport wederom een belangrijke plaats innemen in het 
dagelijks leven van het kindertehuis. We streven ernaar om dagelijks de 
kinderen te laten bewegen en sporten, bijvoorbeeld 
gymnastiekoefeningen, basketbal, zumba, hardlopen, yoga etc.  
 
Gedurende de zomervakantie van het afgelopen jaar zijn we samen met 
de kinderen van kindertehuis Papaya  op zomerkamp geweest. Het was 
erg leuk en de kinderen hebben genoten.  
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Promotionele activiteiten 
 
Website 
 
De website is onderdeel van een professionele uitstraling die we willen 
uitdragen. Dit jaar zou de website op details worden aangepast, dat is 
inmiddels gebeurd en het is een prima site geworden waar we regelmatig 
positieve feedback op krijgen. Nieuwtjes worden regelmatig geplaatst 
zodat donateurs en geinteresseerden op de hoogte kunnen blijven van de 
ontwikkelingen.    
 
Nieuwsbrieven 
 
Ook dit jaar hebben we twee nieuwsbrieven uitgebracht. Het effect was 
zeer positief en heeft een aantal donateurs en donaties opgeleverd. Het 
draagt ook zeker bij aan een professioneel imago. 
 
Vrijwilligerswerk  
 
Ook dit jaar weer zijn er tientallen Nederlanders op bezoek geweest bij 
Bahay Aurora. Dit zijn bezoeken van belangstellenden, donateurs, 
vrijwilligers en stagiaires. Ook mensen van Wings Of Support komen 
regelmatig langs om goederen te brengen. 
 
Dit jaar hebben we twee vrijwilligers gehad die 3 maanden geholpen 
hebben. Dat is goed bevallen en we willen graag meer vrijwilligers 
aantrekken. Ook hebben we twee stagiaires gehad die 3 maanden hebben 
meegeholpen. 
 
We hebben door middel van de nieuwsbrief en de website gericht 
vrijwillgers geworven voor de komende zomervakantie. Dit jaar zijn dat  
twee vrijwilligsters die gedurende de zomervakantie een circusproject 
gaan doen met de kinderen. De zomervakantie duurt hier 3 maanden en 
met 35 kinderen trekt dat een zware wissel op de medewerkers, hun hulp 
is dus zeer welkom.  
 
Gedurende de zomervakantie in Nederland, komen er twee groepen van 
elk 4 kinderen van “Youth4Youth” uit Den Haag. Dit project van de 
hockeyvereniging waar de kinderen lid van zijn, vindt het van belang dat 
zij kennis maken met de problematiek in derde wereld landen. Bahay 
Aurora stelt hier graag zijn deuren voor open. Ook voor onze kinderen is 
het leerzaam om kennis te maken met kinderen uit Nederland. De 
ervaringen afgelopen jaar waren zeer goed.  
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Deel 2 
 

Financieel jaarverslag 2011 
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Financieel jaarverslag 
 
Ook voor 2011 is gekozen voor een afzonderlijke financiële 
verantwoording van SNF en van FABKI. Er is in 2011 voor FABKI een 
boekhoudsysteem ingevoerd en die invoering vindt u terug in 
onderstaande cijfers. Dit nieuwe systeem is belangrijk voor de 
verantwoording en de controle van FABKI en daarnaast is het 
gebruikersvriendelijk. 

 
STAAT VAN INKOMSTEN/UITGAVEN SNF 2011 
 
 
Omschrijving                                                   Inkomsten   Uitgaven 
 
Donaties (a)                                                                 59.658 
Opbrengst verkoop kaarten                                        630 
Opbrengst acties (b)                                                   1.122 
Rente spaarrekening                                                      935 
 
                                                                                 62.345 
 
Opnamen in de Filippijnen d.m.v. PIN                                       13.498 
Overboekingen naar de Filippijnen                                              60.545 
PR en communicatiekosten (c)                                                              897 
Bankkosten                                                                                          909 
Overige kosten                                                                                       147 
 
                                                                                                  75.996 
 
Bedragen zijn in euro’s. 
 
(a) Donaties worden verkregen van een aantal vaste (maand)donateurs en verder van 
      incidentele giften ten bedrage van 28.280. 
      In dit bedrag is opgenomen een bedrag van 2.547 wat gezien moet worden als een 
      bijdrage van bezoekers in de kosten van hun verblijf in de Filippijnen. 
      Onder incidentele giften zijn verantwoord donaties van enkele grote sponsoren en 
      schenkingen van mensen, die ter gelegenheid van hun verjaardag, huwelijk of jubileum 
      het ontvangen geld voor dit doel hebben bestemd. 
(b) Hier valt met name de rijstactie onder. 
(c)  Grootste deel van dit bedrag is besteed aan vervaardigen en verzenden van de 
       nieuwsbrieven (2 maal per jaar). 
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BALANS VAN SNF per 31-12-2011 
 
 
 
 
Omschrijving                                                             2010                    2011    
 
Betaalrekening ABN-AMRO      3.765                     2.389 
Betaalrekening ING                                                 12.501                     1.840 
Spaarrekening ING                                                  15.832                14.218 
 
                                                                                32.098                18.447 
 
 
Algemene reserve                                                         473                   4.087 
Voorziening bestemd aankoop grond(a)  23.600   5.000 
Voorschot ondersteuning WOS(b)     4.675                   5.110 
Voorschot opvang kinderen met beperking              1.850                                    
Voorschot renovatie keuken                                       1.500        
Donaties met oormerk(c)       4.250 
 
                                                                               32.098                 18.447   
 
Bedragen zijn in euro’s. 
 
(a) Restant van de aankoopsom van de grond, die naar schatting nog betaald moet worden aan 
     een aantal partijen in de Filippijnen. 
(b) Door Wings of Support (WOS) is een bedrag overgeboekt voor de periode september 
     2011/augustus 2012. Van dit totaal bedrag is 8/12 deel gereserveerd voor 2012. 
(c) Dit bedrag is geschonken door een donateur en daaraan zal nog een specifieke 
bestemming worden gegeven. 
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FABKI 
 
Staat van inkomsten/uitgaven 2011(FABKI) 
 
 
Opnamen in de Filippijnen               772.800 
Overboekingen ANF                  3.550.684 
Overboekingen WOS                        462.873 
Overige ontvangsten                          324.645 
Rente BDO                                                1.944 
 
                                                    5.112.946 
 
Algemene uitgaven                                                                      1.562.272 
Educatie & programma’s                                                                  264.413 
Administratie en management kosten                                               242.620 
Onderhoud                                                                                         234.454 
Personeel                                                                                      1.134.740 
Projecten                                                                                     801.112 
Bijzondere uitgaven                                                                     1.242.000 
 
                                                                                                    5.481.611 
 
Bedragen zijn in pesos. 
 
 De koers van de pesos was eind 2011 ca. PhP  56,50 voor euro 1,00.   
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      

         21 Stichting Noodhulp Filippijnen 

Nederland 

 

FABKI Baras, Rizal 

Filippijnen 

 

Jaarverslag 2011 
 
 
 
 

 
 

BALANS 2011(FABKI) 
 
 
Omschrijving                                  2010                                        2011 
 
Kas                                                         2.602                                   3.589 
Betaalrekening BDO                          37.572                                   6.345 
Rekening BDO inz. WOS              343.645                                   5.220 
 
Totaal                                             383.819                                  15.154 
 
 
 
Algemene reserve                              40.174                                 15.154 
Nog te besteden bijdrage WOS      343.645                                                   
 
Totaal                                              383.819                                15.154 
 
Bedragen zijn in pesos. 
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Specificatie van begroting 2011 versus werkelijke  uitgaven 2011 en begroting 2012 van 
FABKI. 
 

 
 

Begroot 2011 Werkelijk 2011 Begroot 2012

Algemene uitgaven

food & non-food  PhP         720.000  PhP         980.205  PhP      1.020.000 
kleding  PhP            6.000  PhP           17.562  PhP            6.000 

NUTS voorzieningen  PhP         269.400  PhP         279.517  PhP         300.000 
transportkosten  PhP         144.000  PhP         177.236  PhP         120.000 
medische kosten  PhP           36.000  PhP           58.378  PhP           40.000 
belastingen  PhP         300.000  PhP           49.375  PhP           50.000 

1.475.400PhP      1.562.272PhP      1.536.000PhP      

educatie & programma's
schoolgeld  PhP         144.000  PhP         147.775 150.000PhP          
schoolbenodigdheden  PhP           54.000  PhP           75.915 75.000PhP           
recreatie & sport  PhP           30.000  PhP           40.723 35.000PhP           

228.000PhP         264.413PhP         260.000PhP         

administratie en management kosten
kantoorbenodigdheden  PhP           66.000  PhP           50.883 40.000PhP           
fondsenwerving & pr  PhP         120.000  PhP         186.987 50.000PhP           
bankkosten  PhP                   -  PhP            4.750 5.000PhP             

186.000PhP         242.620PhP         95.000PhP           

onderhoud
gebouwen & terrein  PhP         300.000  PhP         165.658 100.000PhP          
transportmiddelen  PhP                   -  PhP           68.796 50.000PhP           

300.000PhP         234.454PhP         150.000PhP         

personeel
salaris  PhP      1.080.815  PhP         973.852 1.020.000PhP       
sociale lasten  PhP         180.000  PhP         114.741 130.000PhP          
personeelskosten  PhP         120.000  PhP           46.147 50.000PhP           

1.380.815PhP      1.134.740PhP      1.200.000PhP      

projecten  PhP         454.675  PhP         801.112 350.000PhP         

bijzondere uitgaven  PhP                   -  PhP      1.242.000 90.000PhP           

4.024.890PhP    5.481.611PhP    3.681.000PhP    
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Toelichting 
 
Vastgesteld moet worden, dat de werkelijke kosten in 2011 fors hoger 
zijn geweest dan de begroting. Toch is het goed de projecten en 
bijzondere uitgaven te scheiden van de normale exploitatiekosten. In dat 
geval is de opstelling als volgt: 
 
                                        Begroot               Werkelijk     
Exploitatie                       3.570.215         3.438.499 
Projecten                               454.675              801.112 
Bijzondere uitgaven                                     1.242.000 
 
Door Herke Smidstra is de begroting voor 2012 opgesteld uitgaande van 
een bezetting tussen de 35 en de 38 kinderen. Voornaamste zorg is de 
dekking van de exploitatiekosten d.w.z. het mogelijk maken dat ca. 35 
kinderen worden gehuisvest, worden gekleed en gevoed, naar school 
gaan en zich kunnen ontspannen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt, 
dat overschrijdingen van de begroting niet zijn toegestaan en als ze toch 
voorkomen bij posten, moeten ze worden gecompenseerd door 
bezuinigingen op andere posten. 
Bijzondere uitgaven en projecten zullen in principe alleen gedaan kunnen 
worden als daar een afzonderlijke en extra dekking voor is en worden dus 
niet ten laste gebracht van het normale exploitatiebudget. 
 
Het nieuwe boekhoudsysteem maakt het mogelijk om nauwkeuriger te 
administreren. De snelheid van verwerken zal tijdig bijsturen mogelijk 
maken. 
 
In Nederland zal SNF blijven zoeken naar mogelijkheden om de 
inkomsten te verhogen door acties, door het aantrekken van nieuwe 
donateurs en door te trachten bestaande donateurs te bewegen tot extra 
giften. 
FABKI in de Filippijnen zal op haar beurt moeten proberen de uitgaven te 
beperken en donaties te verwerven in de vorm van geld of goederen. 
 
 
Henk Klaassen  
Penningmeester Stichting Noodhulp Filippijnen 
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Nawoord 
 
Om als niet gesubsidueerde organisatie het hoofd boven water te houden 
is een hele moeilijke opdracht jaar in jaar uit, al helemaal als ons land in 
een economische crisis verkeerd.  
Elk jaar weer zien we kans om samen met onze donateurs  en vrienden 
de schouders er onder te zetten en positieve resultaten te boeken.   
De opvoeding van onze kinderen houdt niet op aan het eind van het jaar.  
De kinderen gaan verder en wij zullen hoe dan ook moeten zorgen dat we 
de middelen bij elkaar brengen om Bahay Aurora de veilige haven te laten 
blijven die we al jaren zijn. Het eist doorzettingsvermogen, creativiteit en 
visie.  
We doen het voor de kinderen, zonder ons redden ze het niet. 
 
Als organisatie worden we elk jaar professioneler. Daar zijn we trots op en 
we geloven in onze missie.  
 
Let all things be done in love. 
 
Herke Smidstra  
Voorzitter Stichting Noodhulp Filippijnen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


