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Voorwoord              

Deel 1  

Het is ontzettend fijn dat we de laatste twee jaar weer goede 
enthousiaste en gekwalificeerde mensen in ons bestuur konden 
aantrekken. We zijn dan ook heel blij met de komst van 
Laurens Sloot. Samen met zijn vrouw Gerdien die als 
vrijwilliger een belangrijke steun is om onze (Filipijnse) 
financiën in goede banen te leiden. Met deze groep mensen 
kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.    
Astrid Vink heeft na vele jaren trouwe dienst er voor gekozen 
om het stokje door te geven. We zijn heel dankbaar voor haar 
loyaliteit en inzet in een moeilijke periode.  

Afgelopen jaar hebben we naast de vele materiële projecten 
(een nieuwe verdiepingsvloer, voorlichtingsruimte en allerlei 
reparaties) ook een kwaliteitsslag kunnen maken door een 
verpleegkundige aan te trekken. De medische kosten zijn 
weliswaar omhoog gegaan maar de verzorging van onze 
kinderen is hierdoor zeker verbeterd.  

We hebben een fantastische voorlichtingsruimte gebouwd waar 
medewerkers middels Powerpoint presentaties nu wekelijks 
verschillende voorlichtingsprogramma’s geven. Preventie is erg 
belangrijk in het werk wat we doen. Voorlichting op het gebied 
van hygiëne, omgangsvormen, ziekte en politieke 
ontwikkelingen.  

Elk jaar loopt het aantal donateurs wat terug, dit is een 
zorgelijke ontwikkeling. Middels diverse acties proberen we 
deze ontwikkeling om te buigen en het aantal donateurs uit te 
breiden.  

 

Herke Smidstra     
      
Voorzitter SNF 



      Missie 

 

Kinderen die in Bahay Aurora komen wonen, worden liefdevol 
opgevangen en verzorgd. Tijdens hun verblijf wordt de 
kinderen normen en waarden aangeleerd en worden ze 
gestimuleerd om een opleiding te volgen. Hierdoor zijn ze in de 
toekomst in staat zijn om in eigen onderhoud te voorzien om 
vervolgens ook hun kinderen een betere toekomst te geven.  

 
 
 
Visie 

Kinderen met een opleiding hebben immers meer kansen om 
succesvol te zijn in de samenleving. Derhalve zijn alle kinderen 
van ons kindertehuis verplicht om naar school te gaan. Een 
gedegen opleiding is een goede garantie op werk en dus een 
leefbaar bestaan. 

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.  

Belangrijk is gezonde voeding, elke dag een half uur sport, 
zowel voor  jongens als voor meisjes. Een sportief lichaam is 
niet snel ziek, dus gezonder en sterker. Die boodschap geven 
wij de kinderen dagelijks mee. 

    

 


