
EVALUATIE DOELSTELLINGEN 2016 

 
Bouw van een multidisciplinaire ruimte 

Dit is een ruimte voor het maken van huiswerk, om voorlichting 
te geven en ook voor gebruik van computers. 

Doelstelling behaald. 

Vervanging van de verdiepingsvloer opslagruimte 

Door termieten waren de draagbalken aangevreten, hierdoor 
was er instortingsgevaar ontstaan.  

Doelstelling behaald 

Project opvang verstandelijk beperkten 

Met een gerichte actie om de exploitatiekosten te verlagen zijn 
deze voor 2016 afgedekt.  

Doelstelling behaald 

Project Hygiëne, zeep en toiletartikelen 

Het inzamelen in Nederland van zeep en schoonmaakartikelen  
en deze verschepen; zeep is drie keer zo duur op deFilipijnen. 

Doelstelling behaald 

Project Verpleegkundige 
Fondsen werven voor een verpleegkundige.   

Doelstelling gehaald 



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

Doelstelling behaald  

Verhuur vrijwilligers woning  
Ter ondersteuning van de exploitatiekosten willen we via Airbnb 
incidenteel de vrijwilligerswoning verhuren aan mensen die een 
tijdelijke accommodatie zoeken.  

Doelstelling niet gehaald, moet goed geregeld worden 

DOELSTELLINGEN 2017  
 

Project Solar      
Uitbreiding  van het aantal zonnepanelen om nog meer te 
besparen op elektra (ca. € 200,- per maand). 

Project medische kosten  
Middels dit project de medische kosten afdekken. 

Rijst project 2017  
De kosten van het rijstgebruik voor 2017 zeker stellen. 

 
Project afwatering  
Tijdens de regentijd is er veel overlast van overtollig 
regenwater en het is van belang de afwatering te verbeteren. 

Project groot onderhoud      
Bahay Aurora heeft meerdere faciliteiten en onderhoud kost 
veel geld. Om te voorkomen dat de kosten, door een tekort aan 
budget, oplopen is dit project noodzakelijk.  

Project kinderen met een verstandelijke 
beperking  
Dit project dekt de kosten voor opvang van deze kinderen 
tijdens de schooluren van onze vaste bewoners. 



Het concept 
 
Onderwijs 

Alle kinderen gaan naar school behalve nieuwe kinderen die 
van buiten de regio komen. Zij mogen van de overheid tijdens 
het lopende schooljaar niet intreden en moeten wachten op 
het nieuwe schooljaar. De meeste kinderen gaan naar de 
basisschool in Lagundi, dat is ca. 500 meter van huis. Oudere 
kinderen gaan naar de Highschool in Morong. Het aantal 
kinderen die door een verstandelijke beperking niet naar 
school kunnen wordt groter en krijgen een apart scholings-
programma op de locatie van Bahay Aurora aangeboden.  

-  
 
 

Opvang 

Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit en structuur. Het 
afgelopen jaar is hier volop aandacht aan besteed. Een stabiel 
medewerkersbestand is dan ook een zeer belangrijke factor. 
Onze medewerkers hebben in 2016 verschillende specifieke 
trainingen gevolgd.      
    
De samenstelling van de medewerkersgroep is gewijzigd .     
Per 1 januari 2017 is Emmerson in dienst gekomen, hij is 
ingenieur en heeft daarnaast theologie gestudeerd. Binnen de 
overige medewerkersbestand zijn geen wijzigingen. De 
kinderen hebben behoefte aan stabiliteit en daarom is het 
belangrijk dat medewerkers zo lang mogelijk blijven.  
Maatschappelijk werk is wel een probleem. Om aan de 
standaard van drie maatschappelijk werkers te voldoen, moet 
bij een groep van vijfenveertig kinderen drie maatschappelijk 
werkers ingehuurd worden. Er zijn echter heel weinig 
gekwalificeerde mensen. Ghie gaat hiervoor een opleiding 
volgen en is binnen twee jaar klaar. Dan zijn er in ieder geval 
twee maatschappelijk werkers binnen de organisatie.  
       
Opvang kinderen met verstandelijke beperking  
 
De middagopvang voor kinderen met een beperking is erg 
belangrijk, zowel voor de ouders als voor de kinderen zelf.     
Zij kunnen hier lotgenoten ontmoeten en worden geaccepteerd 
zoals ze zijn. Zolang de opvang niet ten koste gaat van de 
kinderen die normaliter bij ons wonen, gaan we hiermee door. 
Dit jaar wordt binnen het bestuur gediscussieerd ons meer 
specifiek te gaan richten op dopvang van deze kinderen, 
hiervoor is namelijk nauwelijks opvang. Veel kinderen hebben 
door ondervoeding- in minder of meerdere mate een 
beperking.    
 



 


