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Deel 1 

Voorwoord Richtlijnen  
• Missie en visie / Bestuur  
• Terugblik  
• Doelstellingen 2017 en evaluatie  
• Doelstellingen 2018

Voorwoord

Het bestuur is uitgebreid met de komst van Tom van der Veer. 
Hij is een goede aanwinst voor het bestuur in verband met zijn  
ervaring in professioneel fondsenwerven, marketing en 
communicatie. Gerdien Sloot houdt als vrijwilliger de controle 
over de boekhouding van de Filippijnse organisatie (FABKI).  
Met deze groep mensen kunnen we de toekomst met 
vertrouwen tegemoet zien.

 

De afgelopen jaren liep het aantal donateurs steeds een beetje 
terug, dat is een zorgelijke ontwikkeling. Met de komst van Tom 
zijn initiatieven ontwikkeld en hebben we het tij weten te keren 
en is het aantal donateurs sinds jaren weer gestegen (bijna 
+10%).  

Flor (foto linksonder), woont al veertien jaar op Bahay Aurora. 
Met onze hulp is haar familie teruggevonden en we zijn heel blij 
voor haar.. Social media heeft zo zijn voordelen. De jongen April 
kreeg in juli een hersenbloeding, door goede zorg was hij in 
augustus vrijwel helemaal hersteld. Een hele opluchting voor 
iedereen.  

 
Herke Smidstra Voorzitter SNF
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In juli 2017 kreeg April een hersenbloeding. Met de hulp van donaties heeft April de beste zorg gehad en eind 
september was hij vrijwel helemaal hersteld. We zijn dankbaar voor uw bijdrage aan het herstel van April.  



Missie

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

 
 
 

Visie

Kinderen met een opleiding hebben meer kansen 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 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. Een gezond lichaam 
en een gezonde geest gaan hand in hand. Die boodschap 
geven wij de kinderen dagelijks mee.



EVALUATIE DOELSTELLINGEN 2017

Project Solar :  Uitbreiding zonnepanelen om nog meer 
besparing op elektra te realiseren.
Doelstelling gehaald, De zonnepanelen zijn aangeschaft en 
worden in januari 2018 geplaatst, we gaan zoveel panelen 
plaatsen dat we energie kunnen terug verkopen aan het 
elektriciteitsbedrijf. We gaan meer dan € 200 per maand 
besparen! Dat geld is hard nodig voor de exploitatie. 

Project afwatering :  Tijdens de natte moesson hebben we nog 
steeds te maken met overtollig regenwater wat blijft staan. Middels 
dit project willen we de afwatering verbeteren.

Doelstelling gehaald :  Het budget voor dit project is binnen 
gehaald. Door klimaatveranderingen duurt het regenseizoen veel 
langer dan voorheen. Voorheen begon de droge tijd in november, 
nu regent het nog steeds eind december. Het betekent dat de 
uitvoering van het project pas kan aanvangen als het niet meer 
regent. We hopen in januari 2018 dit project af te kunnen ronden. 

Project rijst actie : Het afdekken van het rijstgebruik voor 2017. 
4 zakken per week x 36 weken = 144 zakken rijst.

Doelstelling gehaald:  Onze december rijstactie en ook lokale 
donaties hebben geholpen om het rijstgebruik voor 2018 af te 
dekken. 



Project groot onderhoud:  Bahay Aurora heeft goed onderhouden 
faciliteiten. Dat betekend dat we efficiënt met ons budget omgaan. 
Onderhoud is vooruit plannen om te voorkomen dat de kosten 
oplopen. Met dit project willen we hoge onderhoudskosten voorkomen. 

Doelstelling gehaald:   De middelen zijn binnen om alle onderdelen 
van dit project uit te voeren. Door de lange regentijd kan er echter 
alleen buiten gewerkt worden als de regentijd ten einde loopt. 

Project kinderen met een verstandelijke beperking: Middels dit 
project willen we de kosten voor ons deelproject kinderen met een   
verstandelijke beperking financieel afdekken. 

Doelstelling gehaald.

    

Na een verblijf van veertien jaar in Bahay Aurora hebben we de moeder van Flor gevonden. De familie was haar 
kwijtgeraakt in Tondo Manila. De politie en DSWD waren geïnformeerd maar helaas is er nergens een belletje 
gaan rinkelen. Doordat we regelmatig onze kinderen in de krant, op tv en op social media posten kwamen we in 
contact met de familie van Flor. Een hele opluchting voor alle betrokkenen. 



DOELSTELLINGEN 2018

Project zelfstandig wonen: Kinderen die geen familie hebben 
vallen na het vertrek uit Bahay Aurora soms in een gat, moeten 
werk zoeken, huisvesting en leren omgaan met geld. De 
overgang is groot, dat willen we ondervangen door dit project.

Project speelruimte/ yoga ruimte: We hebben een ruimte die 
geschikt is voor speelruimte, er moeten aanpassingen worden 
gedaan. Speelgoed, veelal gegeven vanuit Nederland is niet 
geschikt voor buiten gebruik. In een speciale ruimte met goede 
opbergmogelijkheden is dit probleem opgelost. Tegelijkertijd kan 
de ruimte gebruikt worden voor yoga. Onze kinderen voelen zich 
beter door yoga oefeningen. 

Project speeltoestellen: schaken is razend populair op de 
Filippijnen. Iedereen speelt het, zo ook onze kinderen. We willen 
een groot schaakspel kopen wat buiten kan blijven staan. Kleine 
schaakstukken zijn vaak weg. Daarnaast willen we een 
tegelproject kopen wat hier in Nederland wordt gebruikt door 
scholen. Een leuk en actief spel.

Project social worker en psycholoog: Om onze kinderen beter 
te kunnen helpen met hun problematiek is professionele hulp 
gewenst. We merken dat de kinderen vaak afwijkend gedrag 
vertonen waar we niet altijd een antwoord op hebben. 

Project toiletten: Op het terrein is slechts één toilet. Dat willen 
we uitbreiden met nog een toilet en urinoirs. 

Project industriële droger: Gedurende de natte tijd is het heel 
moeilijk om kleren te drogen. Om dit probleem op te lossen 
willen we een energiezuinige industriële droger aanschaffen. 

 

 



Veranderingen en aanpassingen in het concept  
• Personeel  
• Onderwijs  
• Opvang  
• Opvang van verstandelijk beperkte kinderen  
• Sport en Recreatie

Personeel

Per 1 januari heeft Bahay Aurora: één manager, drie 
maatschappelijke werkers, zes groepsleiders waarvan twee met 
een dubbelfunctie. Aan een groepsleider is de taak van 
verpleegkundige toegevoegd en bij een ander management.    
De manager/ groepsleider draait geen nachtdiensten meer. We 
hebben verder twee parttime begeleiders voor de kinderen met 
een beperking, twee onderhoudsmedewerkers en drie parttime 
koks. We hopen dit komende jaar een psycholoog aan te 
trekken. Dit jaar zijn twee nieuwe maatschappelijk werkers, 
Patricia en Peter, aangetrokken de eerste man als 
maatschappelijk werker in vijfentwintig  jaar. Daarnaast is Josy 
aangenomen als groepsleider, zij werkte al twee jaar als invaller 
en is inmiddels heel ervaren. Norson heeft dus de taak als 
manager op zich genomen, voorlopig voor 1 jaar omdat hij 
helemaal opgeleid moet worden. We werken nauw samen en hij 
communiceert goed dus dat maakt het makkelijker. Voor de 
kinderen met een beperking hebben we Christy aangetrokken. 



Onderwijs

Alle kinderen gaan naar school behalve nieuwe kinderen die van 
buiten de regio komen. Zij mogen van de overheid -gedurende 
het lopende schooljaar- niet intreden en moeten gedwongen 
wachten tot het nieuwe schooljaar begint. De meeste kinderen 
gaan naar de basisschool in Lagundi, dat is ongeveer 500 meter 
van het kindertehuis; de oudere kinderen gaan naar de 
Highschool in Morong. Bahay Aurora heeft een groeiend aantal 
kinderen die door een verstandelijke beperking niet naar school 
kunnen. Die kinderen krijgen een apart scholingsprogramma op 
de locatie aangeboden. 

Opvang

Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit en structuur. Het 
afgelopen jaar hebben we hier volop aandacht aan besteed.  
Een stabiel medewerkersbestand is dan ook een zeer 
belangrijke factor. Onze medewerkers hebben in 2017 
verschillende deskundigheid trainingen gevolgd. 

 



Opvang van kinderen met een verstandelijke 
beperking.  
 
De middagopvang voor kinderen met een beperking is 
erg belangrijk. Kinderen met een beperking hebben 
behoefte aan persoonlijke aandacht. Er komen ook 
kinderen van buiten, die kunnen hier lotgenoten 
ontmoeten en ze worden, met al hun beperkingen, 
geaccepteerd zoals ze zijn. We willen deze opvang 
behouden zolang dit niet ten koste gaat van de kinderen 
die normaliter bij ons wonen. Dit komende jaar is er een 
discussie in het bestuur om ons meer specifiek te gaan 
richten op de opvang van kinderen met een beperking. 
Hiervoor is namelijk nauwelijks opvang. Een ontzettend 
groot probleem is dat veel kinderen -door ondervoeding- 
in mindere of meerdere mate een beperking hebben. We 
hebben speciaal voor de kinderen met een beperking 
nog een medewerker aangetrokken. 

    Sport en recreatie

Sport is een belangrijk onderdeel in het dagelijks van 
het wonen en leven in Bahay Aurora, zo ook komend 
jaar. We streven ernaar om de kinderen dagelijks te 
laten bewegen en sporten, zoals gymnastiek-
oefeningen, basketbal, zumba, streetdance, hardlopen 
etc. Yoga wordt toegevoegd zodra we de ruimte 
geschikt gemaakt hebben. 



Promotionele activiteiten

Website

De website blijft een essentieel onderdeel van de professionele 
uitstraling die we willen uitdragen. Hier vindt u veel informatie en 
verslagen.

 

Sociale media 
 

Bahay Aurora heeft een Facebook- en Instagram account en 
500+ volgers. Afgelopen jaar is er elke week nieuws op onze 
pagina geplaatst en hiermee gaan we ook dit jaar 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

 
Met name door de inzet van onze vrijwilligster Gaby die in de 
grafische sector werkzaam is, heeft de nieuwsbrief 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.  

 
 



Vrijwilligerswerk 

 
We hebben weer regelmatig Nederlandse bezoekers mogen 
verwelkomen bij Bahay Aurora in 2017. Belangstellenden, 
donateurs, vrijwilligers en stagiaires zijn altijd van harte welkom. 
In 2018 komt er wederom een vrijwilliger uit Nederland 
gedurende drie maanden om vrijwilligerswerk te doen in ons 
kindertehuis.  

Deel 2 

Financiële planning en verantwoording

INKOMSTEN

Onder donaties en giften worden o.a. de bijdragen vermeld van onze vaste maand-donateurs. Dit is ca € 2.210 
per maand en van enkele grote vaste en incidentele begunstigers. Gezien het uitgavenpatroon is het gewenst het 
aantal vaste donateurs te vergroten. zodat we gewaarborgd zijn van voldoende middelen om aan onze 
maandelijkse verplichting richting Bahay Aurora te kunnen voldoen.

Eigen fondsenwerving toont de opbrengst van vijf grote en drie kleine projecten. Een professionele 
fondsenwerver doet dit voor ons; hij heeft de nodige contacten. De kosten hiervan bedragen 12,5 % en worden in 
mindering gebracht van de ontvangsten. Deze inkomsten worden gereserveerd zodat de toekomstige uitgaven 
hiervan betaald kunnen worden (zie bij uitgaven). Via enkele bijzondere acties, uitgezet via de Nieuwsbrief 
werden onderstaande bedragen ontvangen.



�

 

UITGAVEN

Besteed aan doelstelling zijn de bedragen die overgemaakt zijn naar Bahay Aurora.   
Als we kosten fondsenverwerking buiten beschouwing laten (zijn in mindering gebracht van opbrengsten 
projecten) zien we dat 98,19 % van de uitgaven zijn besteed aan de doelstelling. Een uitstekend percentage; er 
blijft niets aan de strijkstok hangen. Alle vrijwilligers in Nederland werken geheel belangeloos.
Voor het project verpleegkundige zijn bij ongewijzigd beleid en het huidig prijs/koers niveau tot ultimo 2025 
voldoende middelen beschikbaar.

Omschrijving Bedrag

Rijstactie 2016/2017 3.740,00

Jubileum 1.450,00

Rijstactie 2017/2018 8.566,00

TOTAAL € 13.756,00



Het project Multi Functionele Ruimte is ultimo 2016 afgerond; het overschot is overgeboekt naar de Algemene 
Reserve. Ook werden aan aantal kleinere projecten opgestart en deels reeds is 2016 uitgevoerd.

Onderstaand overzicht geeft aan hoe de verwerking van de projecten is geschied. 

De balans is helder en eenvoudig. SNF heeft bij twee Nederlandse banken een betaalrekening en bij de ING een 
spaarrekening, waar de tijdelijk overtollige geldmiddelen worden gestald. Verder zijn er geen activa.
De reserves worden opgebouwd uit het verschil tussen inkomsten en uitgaven. In de toelichting van de inkomsten 
en uitgaven is reeds uiteengezet hoe de bestemmingsreserves worden gevormd.

�
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Nawoord

Dit jaar bestond Bahay Aurora 25 jaar. Facilitair is Bahay  Aurora een prima onderhouden instelling. We hebben 
daar veel aandacht aan besteed. Ook vinden we het heel belangrijk dat de kinderen zoveel  mogelijk kunnen 
spelen en sporten na school. De geestelijke verzorging wordt steeds professioneler ingezet. We maken kleine 
stapjes maar elk jaar gaat Bahay Aurora vooruit. De volgende fase is om de verantwoordelijkheid voor het wel en 
wee van de instelling zoveel mogelijk lokaal te beleggen, er blijven altijd uitdagingen. De meeste kinderen die 
Bahay Aurora hebben verlaten willen graag terugkomen, enerzijds is dat een compliment anderzijds merken we 
dat ze het vaak heel moeilijk hebben. We hopen dat we ze genoeg handvaten hebben gegeven om te overleven 
in een harde samenleving zonder sociaal vangnet. Armoede is heel zwaar en veel van onze kinderen zullen hun 
hele leven arm zijn. De tijd bij Bahay Aurora is dan een fijne herinnering en hopelijk hebben we ze genoeg 
bijgebracht om zich te kunnen handhaven. Mede dankzij Uw donaties. Bedankt!     

Herke Smidstra
Voorzitter Stichting Noodhulp Filippijnen




