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Bericht van Herke en Arleen
Initiatiefnemers van Bahay Aurora

Afgelopen jaar zijn Arlene en ik weer zeven maanden bij Bahay Aurora geweest en  
voor de zoveelste keer geweldige maanden. De kinderen zijn zo leuk en enthousiast en 
dat maakt ons verblijf altijd weer en zelfs na zoveel jaren een onvergetelijke ervaring.  

Er moest ook het een en ander aangepakt worden, de vloer van de opslag op de eerste 
verdieping was door termieten aangevreten en er dreigde instortingsgevaar. Er is tijdens 
ons verblijf een betonnen vloer gestort; een ingewikkelde klus omdat je nooit precies 
weet hoe sterk/dik zoiets moet zijn. In de opslag staat veel materiaal en op de begane 
grond werken mensen, dus het moest goed en veilig worden. Met zware dwarsbalken  
en een betonnen pilaar in het midden is dat allemaal prima gelukt en we danken onze 

sponsoren hiervoor. Liefst bij naam en toenaam maar 
sommige sponsoren willen liever anoniem blijven. Ook 
bouwden we een multi disciplinaire ruimte waarover meer in 
deze nieuwsbrief. Zowel in Nederland als op de Filippijnen 
was 2016 een zeer roerig jaar. We moesten noodgedwongen 
afscheid nemen van Henk en Gien, beiden hebben zij veel 
betekend voor  de kinderen van Bahay Aurora en vooral in 
het bestuur van SNF/Bahay Aurora in Nederland. En ons 
secretariaat is verhuisd van Den Bosch naar Wognum, ten 
gevolge van een bestuurlijke wisseling. 

Op de Filippijnen was het ook turbulent, dit keer niet veroor-
zaakt door een tyfoon maar door de verkiezingen. We hebben 

hierop maar één antwoord en we blijven het herhalen ‘Let all things be done in love’, 
ook na bijna 25 jaar Bahay Aurora. Volgend jaar is dat moment voor ons aangebroken. 
We are still going strong en ook deze politieke turbulentie overleven we wel weer. We 
willen u, trouwe donateur, wederom hartelijk danken voor de steun en we hopen ook in 
de toekomst weer op u te mogen rekenen. 
 

Namens de kinderen: Salamat Po! 

                                  (Heel hartelijk dank!)  
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De politieke situatie  
op de Filipijnen

Filipijnen hebben in mei verkiezingen gehad en 
Duterte tot hun nieuwe president gekozen, zoals u 
waarschijnlijk al via de media hebt kunnen vernemen. 
Inmiddels heeft hij wereldwijd de nodige aandacht 
naar zich toe getrokken. Zijn “war on drugs” hebben 
internationaal veel reacties opgeleverd van wereld- 
leiders en mensenrechten organisaties. Inmiddels is 
hij vier maanden president en begint zich langzaam  
af te tekenen welk beleid hij voor ogen heeft. 

Er zijn tal van kleine veranderingen, er is een avond-
klok voor kinderen beneden de achttien jaar. We mer-
ken dat de corruptie is verminderd en de service van 
verschillende overheidsinstanties is verbeterd. Het 
is op dit moment heel moeilijk om te zeggen hoe zijn 
presidentschap zich verder zal ontwikkelen. Er zijn 
zorgelijke ontwikkelingen maar zeker ook goede ver-
beteringen waarneembaar. Wij hopen alleen dat deze 
nieuwe machts-verhoudingen in het land niet teveel 
invloed heeft op ons levenswerk bij Bahay Aurora.

Bestuursleden
Het afgelopen jaar zijn bij SNF een paar bestuurswisselingen geweest  
en we willen een ieder even kort voorstellen. Naast het bestuur hebben 
we ook een aantal mensen die als vrijwilligers een steentje bijdragen.  
Na het overlijden van Gien Sloot-Baltus gaat haar zoon Laurens een 
functie binnen het bestuur vervullen. Daar zijn we ontzettend blij mee.  
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op de Filippijnen
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Commerciële activiteiten
Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest om via lokale bedrijven en personen producten te 
laten fabriceren. Dit resulteerde in een groot assortiment wat we als samples hebben aan-
geboden aan een souvenirbedrijf in Amsterdam. Na overleg is besloten om met één product 
van start te gaan; door vrouwen uit de omgeving van Bahay Aurora worden 2000 armband-
jes gefabriceerd. Zij hebben door dit project een leuke bijverdienste. De verkoop is inmiddels 
gestart en binnenkort kunnen we de eerste inkomsten voor Bahay Aurora genereren.  

      De nieuwe vloer



Mac Mac
Op 4 april 2016, ruim zes jaar nadat Mac Mac zijn ouders was kwijtgeraakt stonden er 
plotseling twee mensen die zeiden dat zij zijn vader en moeder waren!  

Het werd een zeer emotioneel gebeuren waarbij de ouders allebei in tranen waren. Mac 
Mac kon het allemaal niet bevatten dat dit echt zijn ouders waren, hij herkende ze eerst ook 
niet. Zijn ouders hadden zelfs hun huis verkocht om hun kind te gaan zoeken maar zonder 
succes. De moeder was depressief geraakt door het verlies van haar zoon. U kunt zich voor-
stellen dat wij allemaal heel erg blij waren met dit geweldige resultaat. Een uniek gebeuren 
wat je maar zelden meemaakt, een kind uit het tehuis die zijn ouders weer terugkrijgt.
Bahay Aurora is medewerkers Ghie en Maylen zeer erkentelijk voor hun creativiteit  
gedurende de zoektocht naar de ouders van Mac Mac. Wat een fantastisch resultaat na 
al die jaren van vruchteloos zoeken. En Mac Mac … daar gaat het goed mee, hij is heel 
gelukkig bij zijn ouders.  
Dit zijn de momenten dat U als donateur heel direct kan ervaren dat uw maandelijkse  
bijdrage kan leiden tot geweldige onbetaalbare resultaten. Zonder Uw steun hadden  
we dit niet kunnen doen. 

De kinderen krijgen van huis en van school 
uit niet veel mee. Het is dan ook van het 
grootste belang dat zij over veel onder-
werpen goed geïnformeerd worden, want 
wij willen ze immers een goede toekomst 
bieden. Alcohol, drugs, hygiëne, besmette-
lijke ziektes, seksuele voorlichting, gokken, 
lijm snuiven enz. Zaken waar onze kinderen 
soms al mee geconfronteerd zijn, maar ook 
in de toekomst tegenaan kunnen lopen. 

Door middel van voorlichting wijzen we hen 
op deze gevaren en hoe de risico’s te ver-
mijden. Met ondersteuning van beeldma-
teriaal worden de onderwerpen regelmatig 
herhaald om te zorgen dat de kinderen het 
goed onthouden. Met dit doel voor ogen 
trainen we de kinderen en dat is cruciaal 

voor de keuzes die zij in hun leven gaan 
maken. Er wordt over gediscussieerd, leren 
naar elkaar te luisteren en doen ervaring 
op om een eigen mening te vormen èn te 
verwoorden.
Voor het maken van huiswerk is het gewel-
dig een speciale ruimte te hebben waar de 
kinderen ongestoord kunnen werken. Daar-
naast doet de ruimte dienst als bibliotheek, 
zodat ze in hun vrije tijd kunnen lezen. We 
hebben veel boeken en de kinderen genie-
ten hier volop van. 

Het is ontzettend belangrijk hiervoor een 
speciale ruimte ter beschikking te hebben 
en die hebben we nu, dankzij een groot 
aantal sponsoren die wij hiervoor hartelijk 
willen bedanken. 

Gien Sloot-Baltus
Vanaf het prille begin heeft Gien bij 
SNF een bestuursfunctie bekleed. 
Meerdere keren zijn we gezamenlijk 
naar de Filipijnen geweest om Bahay 
Aurora te bezoeken. De eerste keer 
(1993) waren er nog geen gebouwen 
en stonden we tot de enkels in de 
blubber en zeiden tegen elkaar “hier 
moet het gebeuren!”  Gien heeft 
hard gewerkt om Bahay Aurora mee 
op te bouwen tot wat het nu is. Een 
paar jaar geleden moest zij helaas 
haar bestuursfunctie opgegeven, 
maar bleef de ontwikkelingen op de 
voet volgen. Onlangs meldde Gien 
dat ze ongeneeslijk ziek was. Om op 
een mooie manier afscheid van haar 
te nemen, hebben we toen samen 
met de kinderen van Bahay Aurora 
een video gemaakt. Die video kwam 
gelukkig kort voor haar overlijden 
in Nederland aan, zodat zij hiervan 
nog heeft kunnen genieten.  We 
hebben zulke fijne herinneringen aan 
Gien, haar humor, enthousiasme, 
gedreven- en betrokkenheid was 
hartverwarmend. Nooit te beroerd 
om even wat extra te doen ondanks 
haar zeer drukke leven ten dienste 
van de gemeenschap, dat missen 
we echt. Gien haar woorden waren 
“ik ga niet verloren, het wordt alleen 
anders”, ik hoop het van harte.  

Henk Klaassen
Na een lange en slopende ziekte 
is onze penningmeester Henk 
Klaassen begin dit jaar overleden. 
Het is nog steeds moeilijk om in de 
verleden tijd over Henk te spreken. 
Hij was een fijne man met het hart 
op de goede plaats en heeft de 
financiële administratie tijdens 
de afgelopen jaren zeer goed op 
orde gebracht. Geregeld stelde hij 
kritische vragen en wachtte dan 
geduldig op een antwoord zonder 
vooraf een mening te hebben. Het 
was om die reden fijn om met Henk 
samen te werken, op de Filippijnen 
gaan dingen vaak anders en dat 
vraagt om een flexibele en geduldi-
ge opstelling. Bij Henk wist je waar 
je aan toe was en dat procedures op 
de juiste manier werden uitgevoerd. 

Onze gedachten zijn bij zijn vrouw 
Henny en hun kinderen en wensen 
hen sterkte, ook tijdens de komende 
feestdagen. We zijn dankbaar dat 
Henk zich zo lang, ook nog tijdens 
zijn ziekte, in heeft willen zetten voor 
Bahay Aurora en missen zijn profes-
sionaliteit en mede menselijkheid. 

We hebben we een multi-disciplinaire 

ruimte gebouwd!

In memoriam

Namens Mac Mac heel hartelijk be
dankt.

     Joop brengt 

zijn kinderen 

Joop is het afgelopen jaar drie keer op bezoek 
geweest. De eerste keer kwam hij met zijn zoon 
Daniel van veertien, de tweede keer met zijn  
12-jarige dochter Mirthe en de derde keer samen 
met een kennis. Joop is al jaren nauw betrokken 
bij Bahay Aurora en heeft al verschillende succes-
volle inzamelingen voor ons georganiseerd.  
Voor Joop’s kinderen was het een leerzame ervaring 
om een weekje op bezoek te komen. Een totaal 
andere wereld om met kinderen te spelen met zo’n 
verschillende achtergrond. Daniel en Mirthe hebben 
genoten van deze onvergetelijke week en een erva-
ring opgedaan die hun hele leven blijvende herin-
neringen heeft opgeleverd. Onze kinderen vonden 
het ook geweldig getuige het feit dat de kinderen 
de vertrekkende auto wilden tegenhouden. 
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Multi-disciplinaire ruimte

     Mac Mac


