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Op het moment dat u deze nieuwsbrief in handen heeft is 2017 bijna voorbij;  
dit jaar was een mooi jaar voor Bahay Aurora. We hebben gemiddeld vijfendertig 
kinderen opgevangen en met het maximum aan capaciteit van vijfenveertig is dat  
een goede bezetting. 

In Nederland hebben we dit jaar opnieuw een nieuw bestuurslid aangetrokken.  
Tom van der Veer, werkzaam in de professionele fondsenwerving heeft zelf al een 
aantal keer het kindertehuis bezocht. Hij is actief aan de slag gegaan en middels 
diverse acties is het aantal donateurs van Bahay Aurora al gestaag gestegen. 

                                        Lies Smit bestiert het secretariaat en Bram Rozeboom is  
de man van de cijfers en houdt de boekhouding in  
Nederland keurig bij. We werken er hard aan om onze 
organisatie steeds  professioneler te maken.  
De website is volledig en belangeloos vernieuwd door 
Vendesign en geschikt gemaakt voor uw mobiele 
telefoon. De Facebook pagina van Bahay Aurora wordt 
vaker bezocht, er worden veel videoberichten en foto’s 
geplaatst, zodat u kunt meelezen en meeleven met onze 
kinderen. Daarnaast kunt u ons vinden op Instagram.

Al die gezamenlijke inspanningen leiden ertoe dat we  
volledig in staat zijn om zo zoveel mogelijk kinderen in nood 
te helpen. We zijn u allen ontzettend dankbaar voor de 

financiële ondersteuning, zonder die steun is het onmogelijk zoveel kinderen te helpen.  

Met de feestdagen voor de deur wenst het bestuur van SNF, de medewerkers in Baras 
en de kinderen van Bahay Aurora u en heel fijne kerstdagen en een voorspoedig 2018. 
 
 

Namens de kinderen: Salamat Po! 
                                  (Heel hartelijk dank!)  

Jaargang 17 | Editie 1 - 2017

Hartelijk 
dank 
Astrid
Astrid van Diepen heeft 
jarenlang met grote 
bevlogenheid en motivatie 
het secretariaat van de Stichting Noodhulp Filippij-
nen (SNF) beheerd. Begin dit jaar heeft Astrid haar 
functie neergelegd. Door haar drukke internationale 
werkzaamheden als stewardess is zij ook actief bin-
nen Wings of Support; een samenwerking van KLM 
en Transavia personeel die ontwikkelingsprojecten 
ondersteunen op bestemmingen van de KLM. 
Gelukkig hebben we in Lies Smit een uitstekende 
vervanging voor Astrid is gevonden. We willen 
Astrid heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange 
steun aan Bahay Aurora. De roadrunners hebben 
ook geholpen een kindermarathon te organiseren in 
Baras 2011, tweeduizend schoolkinderen hebben 
toen meegelopen. 

Nieuws digitaal of per post?
Als u deze nieuwsbrief in handen heeft, dan is die per post aan u  
gestuurd. Misschien wilt u deze digitaal ontvangen om ook op dit 
punt kostenbesparend en milieubewust te werken. Het zou fijn zijn 
als u ons uw emailadres wilt doorgeven via lies@bahayaurora.org.

Let all things 

be done in love

Kindertehuis
op de Filippijnen

 Nieuws

Zo veel mogelijk zakken rijst
Wekelijks eten de kinderen van Bahay Aurora drie zakken rijst van 50 kg.  Een zak rijst kost 
momenteel PHP 2500,- en dat is ca. € 40,- Euro. Met een kerstactie proberen we zoveel  
mogelijk zakken rijst binnen te halen om ons budget voor volgend jaar veilig te stellen.  
Want dat is nog steeds heel hard werken! 

Uw donatie hiervoor is van harte welkom via onze bankrekening  
NL10ABNA0553773283.  

Tijdens feestjes is het gebruikelijk om de rijst en het vlees te serveren op een bananenblad, 
de soep met groente in een kom. Samen eten, ultiem genot op de Filipijnen. 

Astrid en Wings of Support!

     Fijne feestdagen!

Dank je wel Astrid!



Paniek!
Plotseling sloeg het noodlot toe op Bahay 
Aurora. April, een ventje van elf jaar voelde 
zich niet goed, viel steeds om en kon ook zijn 
armen niet meer bewegen. Paniek !! 
April werd met spoed naar het ziekenhuis 
gebracht; hier werd vastgesteld dat April door 
een hersenbloeding was getroffen. In Morong 
kon men niks voor hem betekenen en hij werd 
overgebracht naar Manila. In het derde zie-
kenhuis, waar de apparatuur ook kapot bleek 
te zijn, werd hij wel opgenomen. Ontzettend 
vervelend en angstig voor April om uren vast 
te zitten in het verkeer en steeds te worden 
doorgestuurd. Na de elders gemaakte scans 
was de prognose slecht, het bleek dat hij er 
zeer ernstig aan toe was. De scans zijn aan 
een neuroloog in Nederland getoond en ook 
deze arts zag de toekomst voor April somber 
in. Wonder boven wonder knapte April na een 
paar dagen toch wat op.  Hij braakte niet en 
ook het praten ging goed. Na twee weken 
mocht April zelfs weer naar huis. In het begin 
had hij grote moeite met lopen maar met be-
hulp van fysiotherapie en medicatie ging ook 
dat met sprongen vooruit. Inmiddels gaat April 
weer naar school en hij pest zelfs weer andere 
kinderen! Geweldig nieuws dus in dit geval. 
We willen alle mensen die hebben bijgedragen 
om de hoge ziekenhuiskosten te betalen van 
harte bedanken. 

Nieuwjaarswens
Uiteraard doen wij onze uiterste best de 
exploitatiekosten laag te houden, maar dat 
is hard werken en blijft een moeilijke taak. 
Bedrijven, kerkelijke genootschappen, 
allerlei instanties willen meestal een gericht 
projectplan steunen. Exploitatiekosten als 
schoolgeld, voeding of kleding vindt men 
kennelijk ongrijpbaar. We zijn er trots op dat 
ruim 90% van de inkomsten aan de opvang 
van de kinderen wordt besteed. Een aantal 
sponsoren worden binnen gehaald via een 
fondsenwerver, die een percentage ontvangt, 
vandaar 91%. Wij kennen geen strijkstok 
want onze bestuursleden zijn allen onbe- 
zoldigde vrijwilligers. 

Onze acties zijn erop gericht dit probleem 
op te lossen, mogen we daarbij ook uw hulp 
vragen? U als donateur kunt wellicht binnen 
de familie en vriendenkring mensen enthou-
siast vertellen over ons werk. Wat zou het 
fantastisch zijn als u ons daarbij wilt helpen 
en …. elk bedrag is welkom. Via de website 
www.bahayaurora.nl kan men doneren 
voor een vast bedrag per maand.

Vorig jaar heeft Bahay Aurora een nieuwe voorlichtingsruimte gebouwd. Het afgelopen jaar is 
daar zeer intensief gebruik van gemaakt. Met het gebruik van internet en een projector kunnen 
allerlei voorlichtingsfilms aan de kinderen getoond worden. Dat is zo ontzettend belangrijk!
Alle kinderen gaan naar school, maar worden alleen onderwezen op kennis van exacte  
vakken. Er wordt geen aandacht geschonken aan onderwerpen als hygiëne, ziektes, drugs  
alcohol of seksuele voorlichting noch illegale abortussen.
Ook politiek, justitiële trajecten, etc. etc. wordt niet behandeld. Elke zaterdag- en zondag 
avond komen de kinderen bijeen voor een voorlichtingsprogramma, meestal d.m.v. een 
youtube filmpje. Daarna krijgen ze de gelegenheid om vragen te stellen of vindt een dis-
cussie plaats. De voorlichtingsruimte kon gerealiseerd worden dankzij de goede gaven van 
sponsoren, evenals de meubilering en de projector. Dank, dank daarvoor!
   

Nieuwe voorlichtingsruimte

Onze vrijwilliger
Tessa van der Mark heeft in 2016 een 
periode vrijwilligerswerk bij Bahay Aurora gedaan.
De kinderen vragen nog steeds naar haar en ook 
Tessa heeft Bahay Aurora in haar hart gesloten. 
Naast deze werkzaamheden heeft Tessa geld in-
gezameld voor een koud drink- water voorziening, 
een fonteintje. Het is gebruikelijk dat vrijwilligers 
/ stagiaires voor een klein project geld inzamelen 
om een concreet resultaat van hun verblijf achter 
te laten.  Het fonteintje is een grote verbetering 
voor de kinderen. In de droge tijd wordt het erg 
warm en dan snakken de kinderen naar koud wa-
ter. Voorheen ging het er heel provisorisch aan toe 
door water in tanks in te vriezen, een heel gedoe 
en niet erg hygiënisch. Tessa hartelijk dank voor 
jouw inspanning en dank aan de mensen die dit 
project financieel hebben ondersteund. 

Adresgegevens: 
Bahay Aurora / Stichting Noodhulp Filippijnen

Parelgras 19  |  1687 WV  Wognum
+31(0)229 571909  |  info@bahayaurora.nl 

Bankgegevens: 
NL94 INGB 0000 3877 83

t.n.v. Stichting Noodhulp Filippijnen te ’s-Hertogenbosch.

www.bahayaurora.nl

Multi-disciplinaire ruimte

     Mac Mac

Rona doet ervaring op 
in Nederland
Rona is al zeven jaar groepsleidster bij Bahay Aurora. 
Haar talent is om met heel weinig woorden een groep 
kleine kinderen aan te sturen. Die kinderen zijn niet al-
lemaal lieverdjes, een groot deel heeft een verstande-
lijke beperking. Vaak veroorzaakt door ondervoeding 
in hun eerst levensjaren en deze kinderen reageren 
impulsief. Rona is gedurende drie maanden in  
Nederland op vakantie geweest. 
In Nederland heeft Rona aan de lijve ondervonden 
hoe een efficiënte samenleving functioneert. Ze heeft 
een groot aantal vrijwilligers bezocht en mocht samen 
met SNF bestuurslid Stephanie Hulskotte op bezoek 
naar haar werkplek in het ziekenhuis. Met Angelique 
Smidstra heeft ze een paar diensten meegedraaid 
in het Thomashuis. Leuke en vooral ook leerzame 
ervaringen; op 7 oktober is Rona weer terug gekeerd 
naar Bahay Aurora. De kinderen waren dolblij haar 
weer te zien. 

Namens April: Salamat Po!


