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Deel 1 

Voorwoord  

Het hele afgelopen jaar is onze Penningmeester Henk ernstig ziek geweest, begin 

2016 is hij overleden.  Wij wensen hem en zijn vrouw heel veel sterkte in deze 

moeilijke tijden. Henk heeft veel betekend voor Bahay Aurora. Als voormalig bank 

directeur heeft hij ons enorm geholpen om de juiste keuzes te maken met 

betrekking tot financien maar ookmet betrekking tot projecten en andere 

ingewikkelde keuzes. Henk, heel hartelijk dank en in onze gebeden zijn we steeds 

bij jouw en Henny.  

Door de ziekte van Henk zijn we al een hele tijd op zoek naar een geschikte 

penningmeester. Die hebben we gevonden in de persoon van Bram Rozeboom, 

voormalig administrateur van een groot ziekenhuis. We zijn Bram zeer erkentelijk 

dat hij deze belangrijke functie wil vervullen. Afgelopen jaar hebben ook Jurgen 

Duringhof en Robert Van Halm afscheid genomen van hun bestuursfunctie. Wij zijn 

hen ook zeer erkentelijk voor hun jarenlange bijdrage aan de opbouw van Bahay 

Aurora. Gelukkig hebben we ook deze plaatsen op kunnen vangen door zeer 

capabale opvolgers. Lies Smit en Stephanie Hulskotte (voormalig vrijwiligster) twee 

zeer energieke dames hebben het stokje overgenomen van de vertrekkende heren. 

Afgelopen jaar is het aantal donateurs wederom een klein beetje terug gelopen. 

Enerzijds doordat sommige donateurs afhaken na een bepaalde periode en wat 

anders willen of omdat ze financiele problemen hebben anderzijds doordat mensen 

overlijden. Het is een zorgelijke trend omdat Bahay Aurora groeit en vrijwel constant 

maximaal bezet is waardoor er meer geld nodig is om de exploitatiekosten te 

dekken. Daarnaast is de Euro- Peso koers ons niet gunstig gestemd waardoor we steeds minder geld 

beschikbaar hebben voor de exploitatie.  Het zet veel druk op het bestuur in Nederland om te zorgen dat er 

genoeg inkomsten komen voor Bahay Aurora .  

De kinderen van Bahay Aurora hebben het steeds beter. Onze faciliteiten zijn inmiddels prima en de 

medewerkers die inmiddels al jaren voor ons werken krijgen steeds meer ervaring. De kwaliteit van de 

werkzaamheden gaat naar een steeds hoger niveau.  

Rest mij om alle betrokkenen die hebben geholpen om het afgelopen jaar Bahay Aurora te ondersteunen 

hartelijk te bedanken.   

Herke Smidstra 
Voorzitter SNF 
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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. Vervolgens zullen zij hun 

kinderen een betere toekomst kunnen geven.  

Visie 

Kinderen die een opleiding hebben gevolgd zullen meer kansen hebben  

om succesvol te zijn in de samenleving. Derhalve 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.  

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.  

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. 
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DOELSTELLINGEN 2015 
Solar energie We willen met dit project de 

exploitatiekosten verlagen. De eerste 
fase wordt begin 2015 uitgevoerd, de 
tweede fase hopen voor rond Juli af te 
ronden. 

Gehaald. Voorheen was de elenergie 
rekening P 20.000 of meer, nu is de 
rekening rond de P 11.000 

Huisje voor vrijwilligers Door de volledige bezetting hebben 

we geen plek meer om onze 

vrijwilligers te huisvesten. Een eigen 

plekje is van belang voor vrijwilligers 

om zich prettig te voelen.  

Het huisje is voor 90% af.  

Project opvang verstandelijk 

beperkten 
Insteek is om exploitatiekosten te 

verlagen. 
Met een gerichte actie hebben we de 
exploitatiekosten voor 2016 gedekt.  

Project opslagruimte Voor het goed beheren van de 

voorraad die we hebben aan kleding, 

schoonmaakmiddelen, speelgoed etc 

is het van belang een geschikte ruimte 

te hebben.  

Gehaald 

Zomerkamp Gedurende de zomervakantie die 2 

maanden duurt komen de kinderen 

vrijwel niet van het terrein af. Een paar 

dagen kamperen is een verademing 

voor zowel de kinderen als de 

medewerkers.  

Het zomerkamp was een succes. 

Kippen project Het doel is om zelf kippen te fokken 

zodat we deels in onze eigen proteine 

behoefte kunnen voorzien. 

Project afgeblazen. Het vereist teveel 
aandacht, extra medewerkers en 
specialisme.  

Muziek en cultuur project Bij dit project is het doel om kinderen 

te leren een instrument te bespelen en 

om kennis te nemen van Filippijnse 

cultuur.  

Niet gehaald. Kinderen spelen wel 
blokfluit en oefenen regelmatig. We 
hebben geen geschikte vrijwillliger 
kunnen vinden om dit project te 
trekken. 

Sport project Onze speeltuin is geschikt voor 

kinderen tot 10 jaar. De oudere 

kinderen hebben andere interesses. 

Met name buiten fitness lijkt naatloos 

aan te sluiten bij de behoeftes van 

onze opgroeiende jeugd.  

Op de Filippijnen blijkt geen 
apperatuur te koop dus moet het 
geimporteerd worden. Dat maakt het 
erg duur. Hierdoor hebben we hiervan 
af gezien.  
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DOELSTELLINGEN 2016 

 
Bouw van een multi disciplinaire ruimte Dit is een ruimte waar huiswerk gemaakt kan worden,  

voorlichting gegeven kan worden en waar gebruik kan 
worden gemaakt van computers 

Vervanging van de vloer van de opslagruimte op de eerste 
verdieping. 

Door termieten zijn de draagbalken aangevreten, hierdoor 
is er instortingsgevaar.  

Project exploitatie kosten van de groep met een 
verstandelijke beperking. 

Afdekking van het budget voor het hele jaar 

Project voor afdekking salariskosten Afdekking budget van het hele jaar.  

Uitbreiding solar project Verlaging van de maandelijkse elektra rekening 

Project zeep en toiletartikelen Het inzamelen van zeep producten in Nederland en deze 
verschepen. (zeep is 3 maal zo duur op de Filippijnen) 

Onderhoud  Aftimmeren van de onderkant van de daken aan de 
buitenkant van de huizen.  

Afbouwen van de vrijwilligers ruimte Veranda afmaken, tregels in de douche, waterleiding 
aanleggen, schilderen.  

Waterpomp vervangen De pomp is kapot gegaan in december.  
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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.  

Opvang 

Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit en structuur. Het afgelopen jaar hebben 

we hier volop aandacht aan besteed, mede door verbouwelijke veranderingen. Een 

stabiel medewerkers bestand is de belangrijkste factor. Medewerkers hebben ook in 

2014 verschillende deskundigheidstrainingen gevolgd. Het medewerkers bestand is 

veranderd, Jofer heeft ontslag genomen evenals Leeann. De vacatures zullen 

spoedig worden opgevuld. Maatschappelijk werk is een probleem, we voldoen niet 

aan de standaard om 3 maatschappelijk werkers in te huren. De DSWD 

(Departement van Social Welfare) geeft dan geen accreditatie (goedkeuring). Het 

probleem is dat de overheid zelf vrijwel alle maatschappelijk werkers in dienst 

neemt en ze fors betaald. De meeste NGO’s hebben dan ook problemen om 

maatschappelijk werkers te werven. Geen accreditatie betekend niet dat je moet 

sluiten, het is dan wat lastiger om nieuwe kinderen te krijgen omdat men adviseert 

om ze niet bij ons te brengen via de lokale DSWD. Inmiddels zijn we echter genoeg 

uitgerust met personeel om toch nog steeds nieuwe kinderen op te mogen vangen, 

ook via de lokale DSWD vestigingen. (waar moeten ze anders naar toe?)  

Opvang van verstandelijk beperkte kinderen 

Onze middagopvang voor kinderen met een beperking is erg belangrijk, zowel  voor 

de ouders als voor de kinderen zelf. Kinderen kunnen hier lotgenoten ontmoeten.  

Hier worden ze geaccepteerd zoals ze zijn, met al hun beperkingen. De kinderen 

met een beperking die we opvangen zullen we zo lang mogelijk opvangen zolang 

dit niet ten koste gaat van de kinderen zonder een verstandelijke beperking die 

we opvangen. Om te voorkomen dat er steeds meer kinderen met een verstandelijke beperking binnen 

komen zullen we aan de poort streng gaan selecteren. Het probleem is echter dat veel kinderen door 

ondervoeding in mindere  of meerdere mate een beperking hebben.  
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Sport en recreatie 

Sport is een belangrijk onderdeel van het wonen en leven in Bahay Aurora. 

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, 

streetdance, hardlopen etc.  

We hebben een projectplan geschreven voor buiten fitness. Dit zijn fitness 

apparaten die bestand zijn tegen weer en wind. Door dit project hopen we de 

oudere kinderen en ook medewerkers nog actiever aan het sporten te krijgen.  



 

10 

Promotionele activiteiten 

Website 

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

Onze site is inmiddels verouderd en toe aan vernieuwing. Desondanks is onze site 

nog steeds up to date wat betreft informatie en we krijgen ook regelmatig 

complimenten over onze site. Inmiddels hebben we een bedrijf bereid gevonden 

een nieuwe site voor ons te bouwen.  

Social Media 

Bahay Aurora heeft een Facebook account en een beperkt aantal volgers. 

Afgelopen jaar is er elke week nieuws op onze pagina geplaatst. Dit jaar gaan we 

hier mee door. Door het grote aantal “likes” mogen we concluderen dat men het 

leuk vindt en zo brengen we Bahay Aurora blijvend onder de aandacht van de 

mensen.  

Nieuwsbrieven 

Ook dit jaar hebben we, zoals andere jaren, twee nieuwsbrieven uitgebracht. Het 

effect was positief. Het draagt bij aan een professioneel imago met name door de 

inzet van onze vrijwiligster die werkzaam is in de grafische sector heeft de 

nieuwsbrief in 2015 een mooi nieuw uiterlijk gekregen. We streven ernaar om onze 

nieuwsbrief digitaal te versturen om verzendkosten te besparen, veel van onze 

lezers hebben positief gereageerd op onze oproep. Voor 2016 hebben we besloten 

slechts 1 nieuwsbrief uit te geven.  

Vrijwilligerswerk  

Ook dit jaar zijn er weer een aantal Nederlanders op bezoek geweest bij Bahay 

Aurora. Dit zijn bezoeken van belangstellenden, donateurs, vrijwilligers en 

stagiaires.  
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Deel 2 

Hierbij presenteren wij u de financiële verantwoording over het jaar 2015 van de  

Stichting Noodhulp Filippijnen(SNF) en van Felicisimo Aurpora Bahay Kalinga 

(FABKI).  

Dit financiële verslag laat zien hoe het kindertehuis Bahay Aurora in 2015 heeft 

gedraaid. Basis voor de cijfers zijn de bankmutaties van de ABN-AMRO en de ING 

in Nederland voor het SNF deel en kas- en bankmutaties van Banco de Oro voor 

het FABKI deel. Voor FABKI is de basis het in vorige jaren ingevoerde 

boekhoudsysteem.  Het systeem levert aan het management en bestuur snelle en 

betrouwbare cijfers en op basis daarvan is het mogelijk om – waar nodig- snel bij te 

sturen. FABKI werkt met een begroting en de werkelijke kosten worden maandelijks 

vergeleken met deze begroting. In het systeem is ook plaats voor een administratie 

van projecten, die worden uitgevoerd in de loop van een jaar. Uitgangspunt is, dat 

projecten alleen worden uitgevoerd als daar extra middelen voor zijn verkregen. 

Aan de sponsoren voor die projecten wordt verantwoording afgelegd met als basis 

de projectadministratie.  

  

De accountant op de Filippijnen vormt zich jaarlijks op basis van het 

boekhoudsysteem een oordeel over de kwaliteit van de gevoerde administratie en 

over de zorgvuldigheid van het financiële beheer.  

  

  

 

Staat van inkomsten en uitgaven SNF 

Onder donaties en giften vinden wij de bedragen van onze vaste maanddonateurs 

en van de donateurs, die ons incidenteel steunen naar aanleiding van huwelijk, 

verjaardag, afscheid op een bedrijf of een jubileum. Ook spontane giften of giften 

naar aanleiding van onze nieuwsbrief mogen wij van tijd tot tijd ontvangen. Helaas 

moeten wij constateren, dat het aantal vaste maanddonateurs afneemt en dat baart 

het bestuur van SNF ernstig zorgen en heeft onze voortdurende aandacht. 

  

Eigen fondsenwerving laat de opbrengst zien van een tweetal acties, die wij in samenwerking met een 

professionele fondsenwerver hebben opgezet. De eerste actie was bestemd voor de aanschaf van een nieuwe 

bus om de kinderen te kunnen vervoeren. De oude was versleten en niet langer veilig om te gebruiken. Het 

openbaar vervoer is niet zo geregeld als in Nederland en met name voor de kinderen met een verstandelijke 

beperking is halen en brengen met een eigen bus noodzakelijk. De tweede actie was het inzamelen van 

middelen voor groot onderhoud en verbetering aan terrein, gebouwen en inrichting. Een aantal zaken waren 

aan groot onderhoud toe met name door de weersinvloeden. Dit grote project nadert zijn afronding en dan ziet 

Bahay Aurora er weer perfect uit en kunnen we hopelijk weer een aantal jaren vooruit.  

  

Acties geeft weer wat er aan giften is binnen gekomen door acties, die SNF 

heeft gevoerd en ook door acties, die particulieren met een grote betrokkenheid 

en met veel enthousiasme hebben gevoerd. Te noemen valt de jaarlijkse 

rijstactie naast de actie van sponsorplons. Speciaal willen wij noemen de actie 

van een vrijwilligster,  die een fors bedrag heeft opgeleverd en de donaties van 
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een aantal mensen,  die een vervolgstudie voor twee kinderen hebben mogelijk 

gemaakt. 

Besteed aan doelstelling. Hier ziet u het bedrag, dat direct en rechtstreeks ten goede is gekomen aan het 

kindertehuis Bahay Aurora. Van de totale uitgaven in 2014 is 92% besteed aan de doelstelling. 

 

Balans SNF 

De balans is helder en eenvoudig. SNF heeft bij twee Nederlandse banken een betaalrekening en  bij de ING 

een spaarrekening, waar de tijdelijk overtollige middelen worden gestald. Verder zijn er geen  middelen of 

bezittingen aanwezig. De andere zijde van de balans laat een wat andere indeling zien dan vorige jaren. Door 

het verfijnde boekhoudsysteem zijn we nu in staat nog beter een onderscheid te maken tussen algemene 

exploitatiekosten en kosten in verband met projecten. Ook komt het voor, dat mensen/bedrijven een donatie 

doen met daarbij de wens, dat het geld wordt besteed aan een bepaald doel. De gereserveerde bedragen voor 

aangegeven doelen en voor projecten staan vermeld onder bestemmingsreserves. In deze reserves zit 

bijvoorbeeld een bedrag om een accommodatie te realiseren, waar vrijwilligers kunnen verblijven tijdens hun 

verblijf op Bahay Aurora. Verder is er een project in ontwikkeling voor het gebruik van zone-energie en voor het 

project verbetering en groot onderhoud staat nog geld gereserveerd. De algemene reserve laat de buffer zien, 

die wij hebben  ultimo 2014. 

 

Financiële verantwoording FABKI 

Alle vermelde bedragen zijn in de Filipijnse muntsoort peso(PhP) en afgerond op hele peso. 
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Bankmutaties FAKI 

Ook in 2014 hebben we te maken met een wisselende valutakoers die schommelde tussen de 61 en  

54 (d.w.z. 1 euro was PhP 54-61).  De steeds zwakker wordende euro is een groot punt van zorg 

omdat  het overgrote deel van de inkomsten  van FABKI uit Nederland afkomstig is. Verwachting is dat 

die dalende  tendens zich in 2015 zal voortzetten. 

 

De balans is helder en eenvoudig. SNF heeft bij twee Nederlandse banken een betaalrekening en bij de ING 

een spaarrekening, waar de tijdelijk overtollige middelen worden gestald. Verder zijn er geen middelen of 

bezittingen aanwezig. De andere zijde van de balans laat een wat andere indeling zien dan vorige jaren. Door 

het verfijnde boekhoudsysteem zijn we nu in staat nog beter een onderscheid te maken tussen algemene 

exploitatiekosten en kosten in verband met projecten. Ook komt het voor, dat mensen/bedrijven een donatie 

doen met daarbij de wens, dat het geld wordt besteed aan een bepaald doel. De gereserveerde bedragen voor 

aangegeven doelen en voor projecten staan vermeld onder bestemmingsreserves. In deze reserves zit 

bijvoorbeeld een bedrag om een accommodatie te realiseren, waar vrijwilligers kunnen verblijven tijdens hun 

verblijf op Bahay Aurora. Verder is er een project in ontwikkeling voor het gebruik van zone-energie en voor het 

project verbetering en groot onderhoud staat nog geld gereserveerd. De algemene reserve laat de buffer zien, 

die wij hebben ultimo 2014. 

 

Staat van baten en lasten FABKI 

Inkomsten: 

Voor het overgrote deel bestaan de inkomsten van FABKI uit de bijdragen van SNF.  

Verder zijn op de Filipijnen enkele donaties gedaan en heeft een sponsor het geld wat benodigd was  

voor aanschaf van schooluniformen rechtstreeks naar de BDO rekening van FABKI overgemaakt. 

  

Balans SNF 
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Naast geldelijke donaties ontvangt het kindertehuis ook donaties in natura. 

Iets wat op de Filipijnen meer gebruikelijk is dan geldelijke donaties. 

Uitgaven: 

Een meer gedetailleerde specificatie van uitgaven staat in het jaarverslag FABKI. 

 

Jaarverslag FABKI 

De begroting 2014 is gebaseerd op een verwachte gemiddelde bezetting van 42 kinderen. In praktijk was  

dat iets lager (39). Gedurende het jaar is er altijd een verloop van kinderen. Ook was er sprake van een 

gebrek aan medewerking van de overheid waardoor het soms onnodig lang duurde voordat kinderen bij 

Bahay Aurora geplaatst konden worden.  

Mede door dit feit zijn de uitgaven in 2014 ruim binnen de begroting gebleven. Als de begroting herberekend  

wordt gebaseerd op de gemiddelde bezetting in 2014 blijven de totale uitgaven ook binnen de begroting. 

De SNF verschaft een maandelijkse bijdrage voor reguliere uitgaven gebaseerd op de actuele bezetting 

van  het kindertehuis en personele samenstelling.  Voor de bijzondere uitgaven geldt dat alleen 

uitgaven gedaan  worden als daar ook daadwerkelijk middelen van SNF of van derden voor 

beschikbaar zijn. De beïnvloedbare kosten zijn in het algemeen goed in de hand gehouden.  

De reguliere uitgaven in 2014 bedroegen PhP 3.871.174 waar begroot was PhP 4.580.172.  

Er was in 2014 sprake van overschrijding van het budget voor algemene uitgaven en dan met name de 

onvoorziene en niet te vermijden uitgaven op gebied van belasting (nieuwe regelgeving bracht extra kosten met 

zich mee). Ook op gebied van educatie en programma’s is het budget overschreden. Op papier is scholing op 

de Filipijnen  gratis. Maar in praktijk worden toch de nodige kosten gerekend voor onder andere projecten op 

school. Eind 2014 zijn we met de school waar onze kinderen naar toe gaan in gesprek gegaan om hernieuwde 

afspraken te maken voor de kosten die de school in rekening brengt. Het budget is voor de schoolkosten in 

2015 dan ook naar beneden bijgesteld t.o.v. de uitgaven in 2014. 

Een andere factor die bijgedragen heeft aan de overschrijding van deze post zijn additionele kosten voor 

speciaal onderwijs en vervolgonderwijs. Deze waren bij het opstellen van de begroting niet voorzien. 

Recreatie en sport vinden we belangrijk. Gezien de overschrijding in 2014 is het budget in 2015 naar boven 

bijgesteld. 
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De twee posten voor scholing zijn ultimo 2014 samengevoegd tot 1 post genaamd schoolkosten.  

Nieuw is de post middagopvang speciale kinderen. Door deze post te introduceren kunnen we 

nauwkeurig bijhouden wat de kosten voor de middagopvang zijn. 

Op gebied van personeel zijn er de nodige wisselingen en verschuivingen geweest waardoor het geplande 

budget in praktijk aan de ruime kant was. Verder is de post van inhoudingen op salaris veranderd in sociale 

lasten en belasting. Afhankelijk van hoogte van salaris en persoonlijke omstandigheden werd vanaf april 2014 

loonbelasting ingehouden. Deze afdracht is (bij gebrek aan informatie) bij samenstellen van het budget te laag 

ingeschat. Voor 2015 is meer inzichtelijk geworden hoeveel er van de salarissen moet worden afgedragen. 

Hierdoor kan wat meer nauwkeurig ingeschat worden wat de personele kosten en afdrachten zullen zijn. 

Voor 2015 is een begroting gemaakt voor reguliere uitgaven van 4.580.400. Dit bedrag is wederom gebaseerd 

op een gemiddelde bezetting van 42 kinderen. Bij de samenstelling van het budget is rekening gehouden met 

actuele uitgaven in 2014 en verwachte ontwikkelingen. Verder wordt in de begroting rekening gehouden met 

variabele kosten (per kind), vaste kosten en kosten voor personeel afhankelijk van de personele bezetting. 

In 2014 zijn wederom een groot aantal projecten uitgevoerd. Grootste uitgaven waren op gebied van aanschaf 

transportmiddel en verbeteringen en groot onderhoud. Van de bestemde reserves voor de nog lopende 

projecten resteert ultimo 2014 een bedrag van PhP 425.682. 
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Staat van baten en lasten FABKI 

Inkomsten: 

Voor het overgrote deel bestaan de inkomsten van FABKI uit de bijdragen van SNF.  

Verder zijn op de Filipijnen enkele donaties gedaan en heeft een sponsor het geld wat benodigd was   

voor aanschaf van schooluniformen rechtstreeks naar de BDO rekening van FABKI overgemaakt. 

Naast geldelijke donaties ontvangt het kindertehuis ook donaties in natura.  

Iets wat op de Filipijnen meer gebruikelijk is dan geldelijke donaties. 

Uitgaven: 

Een meer gedetailleerde specificatie van uitgaven staat in het jaarverslag FABKI. 
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Conclusie 

De voorzitter van SNF heeft in zijn verslag uitvoering weer gegeven hoe Bahay Aurora heeft gedraaid 

en dat verslag maakt duidelijk, dat met hulp vanuit Nederland wordt gewerkt om kinderen op de 

Filippijnen de kans te geven op een betere toekomst. U vindt een 

uitgebreid cijfermatig verslag van FABKI en daaruit blijkt, waar het geld 

vanuit Nederland aan wordt besteed. 

  

Het jaar 2014 was voor SNF financieel gezien een goed jaar, waarin wij 

met steun van velen op allerlei gebied het nodige hebben kunnen 

bereiken. Wij maken ons zorgen over de terugloop van het aantal vaste 

donateurs, die toch een basis vormen voor onze inkomsten. Daarnaast is 

de koersontwikkeling van de euro versus de peso voor ons erg ongunstig. 

De inkomsten van SNF zijn in euro’s en de uitgaven van FABKI zijn in 

peso’s. De koersverslechtering van 20% betekent, dat de steun aan 

Bahay Aurora daardoor 20% minder kan zijn. Wij blijven echter vol 

optimisme naar de toekomst kijken zolang er mensen en bedrijven zijn, die 

ons steunen, zoals zij ook in 2014 weer hebben gedaan. 

Henk Klaassen 

Penningmeester SNF 
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Nawoord 

Zonder enige twijfel durf ik te stellen dat Bahay Aurora en de Stichting 

Noodhulp Filippijnen dit jaar een stuk professioneler zijn geworden. Beter 

beheer van de financien is weten waar je staat. De vraag is dan nog altijd 

hoe je gaat zorgen dat je naast financiële orde op zaken ook genoeg 

middelen hebt om je doelen te verwezenlijken. Fondsenwerving, en dat 

hebben we de afgelopen paar jaar ervaren is vakwerk en eist een 

professionele aanpak. Zo langzamerhand beginnen we door te krijgen 

hoe dat werkt. Ik verwacht dan ook dat onze financiele positie aan het 

eind van 2015 een stuk beter zal zijn dan dat deze nu is. Er wordt in ieder 

geval hard aan gewerkt. 

Het was een genoegen dit jaar met alle betrokkenen samen te werken om 

de kinderen van Bahay Aurora een betere toekomst te geven. 

Herke Smidstra 

Voorzitter Stichting Noodhulp Filippijnen 


