Bahay Aurora “Let all things be done in love“
Jaarverslag 2018

Stichting Noodhulp Filipijnen
Nederland

Kerngegevens Bahay Aurora
Nederlandse organisatie:

Stichting Noodhulp Filippijnen (SNF) statutair gevestigd te Haarlem

Bestuursleden:

Herke Smidstra (voorzitter)
Bram Rozeboom (penningmeester)
Lies Smit-Laterveer (secretaris)
Stephanie Hulskotte
Tom Van der Veer
Laurens Sloot

Correspondentie adres:

Parelgras 19,
1687 WV Wognum
Nederland

Secretariaat:

Parelgras 19,
1687 WV Wognum
Nederland

Bankrekening SNF:

ABN AMRO:
ING:
t.n.v.:

Kamer van Koophandel:

KVK nummer : 41189955

Filipijnse zuster-organisatie:
Adres:

Felicisimo Aurora Bahay Kalinga (FABKI)
Sitio Ulahan
Barangay Santiago
Baras Rizal
Filipijnen

Bankrekening Bahay Aurora Bank:

Banco de Oro Unibank, Inc (F.A.B.K.I.)
t.n.v.: Felicisimo Aurora Bahay Kalinga Inc
Sitio Ilog Pugad. Brgy San Juan
Tay Tay, Rizal, Filipijnen

Bankrekeningnummer:

4060086706
BIC/swift code: BNORPHMM

Website:

www.bahayaurora.nl

NL10 ABNA 0553773283.
NL94 INGB 0000 3877 83
Stichting Noodhulp Filippijnen te ‘s-Hertogenbosch

Inhoudsopgave
Deel 1
Voorwoord Richtlijnen
•

Missie en visie / Bestuur

•

Terugblik

•

Doelstellingen 2018 en evaluatie

•

Doelstellingen 2019

Veranderingen en aanpassingen in het concept
•

Personeel

•

Onderwijs

•

Opvang

•

Opvang van verstandelijk beperkte kinderen

•

Sport en Recreatie

Promotionele activiteiten
•

Website

•

Social Media

•

Nieuwsbrieven

•

Vrijwilligers werk

Deel 2
Financiële planning en verantwoording
•

Staat van inkomsten en uitgaven SNF

•

Balans SNF

•

Financiële verantwoording FABKI

•

Bankmutaties FABKI

•

Staat van baten en lasten FABKI

•

Jaarverslag FABKI

Nawoord

Deel 1 Voorwoord en Richtlijnen

•
•
•
•

Missie en visie / Bestuur
Terugblik
Doelstellingen 2018 en evaluatie
Doelstellingen 2019

Voorwoord
Bahay Aurora heeft een geweldig jaar achter de rug.
De kinderen vinden het fijn om in Bahay Aurora te zijn en we
krijgen van vrijwilligers die ons bezoeken te horen, dat
medewerkers zeer gedreven zijn en erg goed met de kinderen
omgaan. Er worden altijd activiteiten georganiseerd en middels
voorlichting wordt ze van alles geleerd en ook dat vinden de
kinderen leuk.
In januari 2018 hebben we onderzoek gedaan naar kinderen die
uitgeplaatst zijn. We schrokken een beetje van de uitkomsten.
Een aantal kinderen waren in een vicieuze cirkel beland en nu
zelf kinderen gekregen. We willen juist proberen hen vooruit te
helpen, vandaar dat we hebben besloten om een project te doen
voor begeleid kamerbewoning. Op die manier kunnen ze langer
begeleid worden. Binnen een paar weken na het schrijven van
het projectplan was de financiering rond en zijn we begonnen
met bouwen. In december 2018 was het gebouw gereed. De
financiering is voor meerdere jaren geregeld.
De afgelopen jaren zijn onze ambities steeds groter geworden,
maar het aantal donateurs bleef gelijk. Dat was een zorgelijke
ontwikkeling. Sinds de komst van Tom in het bestuur in 2017 zijn
initiatieven ontwikkeld en hebben we het tij weten te keren en is
het aantal donateurs in 2018 wederom gestegen. Echter nog
meer vaste donateurs zou zeer welkom zijn!
Bahay Aurora is en blijft een bruisend kindertehuis met heel veel
activiteiten, sportieve kinderen, leuke medewerkers, geweldige
vrijwilligers en een gemotiveerd bestuur.
Herke Smidstra
Voorzitter Stichting Noodhulp Filipijnen
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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
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.
Als kinderen te oud worden voor het kindertehuis bestaat de
mogelijkheid om door te stromen naar begeleid
kamerbewoning, dat eveneens gevestigd is op het terrein
van Bahay Aurora. Daar kunnen ze blijven totdat ze hun
opleiding hebben afgerond, goede huisvesting hebben in
een wijk waar ze niet vandaan komen en een baan hebben
gevonden.

EVALUATIE DOELSTELLINGEN 2018

Project zelfstandig wonen (afbeeldingen 1 en 2): Kinderen die
geen familie of een problematische familie hebben vallen na het
vertrek uit Bahay Aurora soms in een zwart gat. De overgang is
vaak te groot, hierdoor zien we dat vooral meisjes elke relatie
aangrijpen om veiligheid en geborgenheid voor zichzelf te
creëren. Die afhankelijkheid brengt hen vaak terug in de
omstandigheden waar wij ze juist uit hebben gehaald. Dat willen
we ondervangen door dit project. In Januari 2019 zullen de
eerste kinderen instromen in dit nieuwe project.
Doelstelling gehaald.

Project speel/yoga ruimte (afbeelding 3): We hebben een
ruimte die geschikt is om te spelen, hiervoor 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.
Doelstelling gehaald, de bouw is begin januari 2019
begonnen.
Project speeltoestellen: schaken is razend populair op de
Filipijnen. Iedereen schaakt, ook onze kinderen. We willen een
groot schaakspel kopen wat buiten kan blijven staan. Kleine
schaakstukken raken nl. snel weg. Daarnaast willen we een
tegelproject kopen wat hier in Nederland ook wordt gebruikt door
scholen. Een leuk en actief spel. Het schaakspel is er zelfs al
en het tegelproject wordt in Januari 2019 aangelegd.
Doelstelling gehaald.
Project social worker en psycholoog: Om onze kinderen beter
met hun problematiek te helpen is professionele hulp gewenst.
We merken dat de kinderen vaak gedrag vertonen waar we niet
altijd een antwoord op hebben. Doelstelling gehaald.
Project toiletten: Op het terrein is slechts één toilet. Dat willen
we uitbreiden naar twee en plasbakken. De financiële middelen
zijn hiervoor gerealiseerd binnenkort start de bouw.
Project industriële droger: Gedurende de moesson periode is
het heel moeilijk om de was te drogen. Om dit probleem op te
lossen willen we een energiezuinige industriële droger
aanschaffen. De droger is op in december aangekomen op
de Filipijnen. Doelstelling gehaald.

DOELSTELLINGEN 2019
Project Aquaponics (afbeelding 1):
Aquaponics is een methode om voedsel te verbouwen.
Met conventionele aquacultuur (het kweken van waterdieren
zoals slakken, vissen en schaaldieren) wordt op een
symbiotische manier gecombineerd met hydrocultuur (het
kweken van planten in water).
Bij aquacultuur komen de uitwerpselen van de gekweekte dieren
als afvalstoffen in het water terecht. Hierdoor kan het water giftig
worden. Bij aquaponics dienen deze uitwerpselen als voeding en
onderdeel van het systeem: bacteriën in het hydroponicsgedeelte breken deze af tot nitraten en nitrieten, die voeding
vormen voor de planten. Het water uit dit onderdeel circuleert
vervolgens terug naar het aquacultuurgedeelte.

Project bibliotheek (afbeelding 2): We zijn van plan fondsen te
werven om boven onze presentatieruimte een bibliotheek te
bouwen. Een plek waar kinderen rustig kunnen lezen en gebruik
kunnen maken van de computers. De bibliotheek zal een ecohuisstijl krijgen met o.a. literatuur en kunst m.b.t. duurzaamheid.

Project elektrische tricycle (afbeelding 3): Luchtvervuiling is
een enorm probleem op de Filipijnen. Met name een tricycle,
(motor met zijspan) die wordt gebruikt voor openbaar vervoer
zorgt voor een enorme luchtvervuiling en verkeersopstoppingen
in dorpen en steden. Voor korte afstanden willen we een
elektrische tricycle aanschaffen. Enerzijds als voorbeeld aan
derden en anderzijds om voor kleine ritten de auto te laten staan.

Veranderingen en aanpassingen in het concept Bahay Aurora

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Personeel
Per 1 Januari heeft Bahay Aurora: een manager, drie
maatschappelijk werkers, zes groepsleiders waarvan twee met
een dubbelfunctie. Eén groepsleider is tevens verpleegkundige
en de andere functie is in combinatie met het management.
Deze laatste manager/ groepsleider draait geen nachtdiensten
meer. We hebben verder twee parttime begeleiders voor de
kinderen met een beperking, Twee onderhoudsmedewerkers en
twee parttime koks. Daarnaast is een parttime psycholoog
aangetrokken.
Onderwijs
Alle kinderen gaan naar school, behalve de nieuwelingen die
van buiten de regio komen. Zij mogen van de overheid tijdens
het lopende schooljaar niet intreden. Dus een gedwongen
afwachten 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.
De extra bijscholing die kinderen hebben gekregen, heeft zijn
vruchten afgeworpen … de schoolresultaten waren een stuk
beter.

Opvang
Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit en structuur. Het
afgelopen jaar is daar volop aandacht aan besteed. Een stabiel
medewerkersbestand is dan ook een zeer belangrijke factor.
Onze medewerkers hebben in 2018 verschillende
deskundigheidstrainingen gevolgd.

Opvang van kinderen met een verstandelijke beperking.
De middagopvang voor kinderen met een beperking is erg
belangrijk. Zij extra hebben behoefte aan persoonlijke aandacht.
Er komen ook kinderen van buiten, die hier lotgenoten
ontmoeten. 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 jaar is er overleg binnen 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 verstandelijke beperking hebben. We
hebben hiervoor speciaal nog een medewerker aangetrokken.

Sport en recreatie
Sport is een belangrijk onderdeel van het wonen en leven bij
Bahay Aurora. Komend jaar zal sport wederom een belangrijke
plaats innemen in het dagelijks leven van het kindertehuis. We
streven ernaar om dagelijks de kinderen te laten bewegen en
sporten, bijvoorbeeld gymnastiekoefeningen, trampolinespringen, basketbal, zumba, streetdance, hardlopen etc.
Yoga wordt toegevoegd zodra we de ruimte geschikt gemaakt
hebben. Het streven is om eind februari 2019 de ruimte op orde
te hebben.

Inkomsten generende activiteiten
Via vrijwilliger Robin die ons meerdere malen bezocht heeft, is
een paar jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van
armbandjes (zie afbeeldingen 1 en 2 links). Die worden in zijn
souvenirwinkel verkocht in Amsterdam (locatie Prinsengracht,
tegenover het Anne Frank huis). Afgelopen jaar hebben we daar
de eerste inkomsten van gehad en er loopt nog een grote order
van 20.000 stuks. Huisvrouwen uit de omgeving van Bahay
Aurora maken deze armbandjes. Inmiddels is dat voor dertig
vrouwen een belangrijke bron van inkomsten waarmee zij deels
hun gezin kunnen onderhouden. Erg belangrijk voor hen,
belangrijk voor ons en leuk voor Robin dat dit project goed loopt.
We gaan onze producten uitbreiden naar een website waar
ingekocht kan worden, natuurlijk gaan de inkomsten naar Bahay
Aurora. Na een wat moeilijke start, loopt het project erg goed.
Voor Amerika gaan we ook producten ontwikkelen. Zogenaamde
‘lumbangnuts’ met logo’s (zie afbeelding 3 links) waar kettingen
van worden gemaakt. Erg leuk om te ontwikkelen en Justice
onze man in Amerika neemt de marketing voor zijn rekening.
Zijn vader bekleedt een hoge positie in de First Baptist Church in
de Amerikaanse Biblebelt waar ze woonachtig zijn. Binnenkort
treed onze gospelgroep daar op voor promotie.
In het zeventwintig jarig bestaan van Bahay Aurora wordt het tijd
om kerken, scholen en andere organisaties in Nederland te
bedanken voor hun jarenlange financiële bijdrage. Daarvoor
komt de Bahay Aurora muziekgroep naar Nederland optredens
te verzorgen. De bandleden zijn werkzaam in Bahay Aurora en
betalen het eigen vervoer naar Nederland. In Amerika hopen we
op goede inkomsten, in Nederland willen we vooral onze goede
gevers bedanken.
In januari 2019 is een souvenir programma gestart. Dat is het
samenstellen van een boekwerk met advertenties van bedrijven
en families; met deze verkoop genereren wij inkomsten. Als
tegenprestatie komt hun foto in het boek. Promotie voor de
bedrijven en promotie voor Bahay Aurora.

Promotionele activiteiten
•
•
•
•

Website
Social media
Nieuwsbrieven
Vrijwilligerswerk

Website
De website www.bahayaurora.nl is onderdeel van de
professionele uitstraling die we willen uitdragen. Onze site is
inmiddels helemaal vernieuwd en ook beschikbaar op mobiele
telefoons. Dit jaar zijn vrijwel alle teksten aangepast aan de
veranderende omstandigheden.

Onze vrijwilligerswoning wordt voor de dagen dat hij niet
gebruikt wordt verhuurd via Airbnb of via onze eigen website
www.bahayaurorabandb.com. Vanaf januari/ februari 2019 kunt
u het huisje huren.

Social Media
Bahay Aurora is actief op Facebook, Instagram en YouTube met
bij elkaar 1000+ unieke volgers. Afgelopen jaar is er elke week
nieuws op onze pagina geplaatst en hiermee gaan we ook dit
jaar door. Door het aantal volgers mogen we concluderen dat
men het leuk vindt en zo brengen we Bahay Aurora blijvend
onder de aandacht van de mensen om ze te inspireren.
Onze medewerker Gibson Santiago maakt tegenwoordig samen
met bestuurslid Tom erg leuke filmpjes die weer van belang zijn
voor toekomstige bezoekers.

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
In 2018 hebben we weer regelmatig Nederlandse bezoekers
mogen verwelkomen bij Bahay Aurora. Belangstellenden,
donateurs, vrijwilligers en stagiaires zijn altijd van harte welkom.
Hun bijdrage is altijd heel divers omdat eenieder zijn eigen
kwaliteiten kan inzetten. Zo was er Merle, ze is orthopedagoog
en heeft trainingen gegeven. Anne heeft medewerkster Rona
geholpen met yogales en muziek gemaakt met de Bahay Aurora
band. Daarnaast heeft ze geholpen met een aantal projecten
o.a. om de speelruimte/yogaruimte financieel rond te krijgen.
Thalina, Myrthe en Charlotte waren van de partij. Thalina heeft
geholpen het schaakproject gefinancierd te krijgen, haar moeder
en buurvrouw hebben kinderkleding gemaakt voor de kinderen.
Nina heeft stagegelopen en actief geweest om de kinderen een
leuke zomervakantie te geven. Joop was er natuurlijk ook en
heeft een vorstelijke bijdrage geleverd aan onze rijstactie, dit in
samenwerking met zijn goede vriend Roel. Stephanie en Arjan
hebben een heel leuk kunstproject gedaan, betonnen zitjes voor
buiten die door de kinderen zijn beschilderd. Yvonne, een
verpleegkundige uit Nederland doet al jaren een project in
Tondo, Manila en is een aantal dagen langs geweest.
Sheryllynn Baas (voormalige Miss Netherlands en half
Filipijnse), haar vriendinnen Meg Imperial (een bekende
Filipijnse actrice) en Nathalie (Miss Philippines Air) zijn vlogsters
die ons hebben bezocht en gepromoot. Samen hebben ze
600.000 volgers over de hele wereld. Al die bezoekjes waren
leuk, leerzaam voor de bezoekers en waardevol voor de
kinderen. Ze vinden het altijd leuk als er buitenlandse bezoekers
langs komen, vooral als die hen naar school brengen. Ook
vanuit de lokale gemeenschap krijgen we steeds meer bezoek.
Mensen willen graag hun verjaardag vieren samen met de
kinderen. We vragen ze dan thuis een maaltijd te koken en die
samen met de kinderen te nuttigen. Daarnaast worden allerlei
spelletjes met de kinderen gedaan. Dat zijn best heel veel
bezoekjes, in december bijna elke dag en de rest van het jaar
veelal in de weekenden. Het zijn er zoveel dat we structuur
hebben moeten aanbrengen.

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 € 2.350 per maand en van enkele grote vaste en incidentele begunstigers. Gezien het uitgavenpatroon is het
dringend gewenst het aantal vaste donateurs te vergroten zodat we gewaarborgd zijn van voldoende middelen
om in 2019 aan onze maandelijkse verplichting richting Bahay Aurora te kunnen voldoen. Eigen fondsenwerving
toont de opbrengst van 9 grote en 5 kleine projecten. Een professionele fondsenverwerver doet dit gedeeltelijk
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
99,16 % van de uitgaven zijn besteed aan de doelstelling. Een uitstekend percentage; er blijft vrijwel niets aan de
strijkstok hangen. Alle vrijwilligers in Nederland werken geheel kosteloos. Onderstaand overzicht van het verloop
van de projecten (bestemmingsreserves). Enkele kleine projecten zijn in 2018 afgewerkt. Nieuwe projecten zijn
o.a. extra voorzieningen, halfway house (investering en exploitatie), yoga/speelruimte. Het project
verpleegkundige wordt jaarlijks verminderd met de uitgaven voor medische kosten en de personele kosten van de
verpleegkundig medewerker.

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:

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.

Vastgesteld te Baarn d.d. 7 april 2019

Bram Rozeboom,
penningmeester

Nawoord

Dit jaar bestaat Bahay Aurora al weer zevenentwintig
jaar. Facilitair is Bahay Aurora een goed onderhouden
instelling; we besteden daar veel aandacht aan.
Ook vinden we het heel belangrijk dat de kinderen
zoveel mogelijk kunnen spelen en sporten na school.
De geestelijke verzorging is uitstekend; complimenten
voor onze maatschappelijk werkers. We maken kleine
stapjes maar elk jaar wordt Bahay Aurora
professioneler. De volgende fase is om de
verantwoordelijkheid voor het wel en wee van de
instelling zoveel mogelijk lokaal te beleggen, de eerste
stappen zijn hiervoor afgelopen jaar gezet en de
resultaten zijn bemoedigend. Mede dankzij uw donaties
bieden we kinderen een veilig en goed onderkomen.

Bedankt en “Let all things be done in love!”

Herke Smidstra

Voorzitter Stichting Noodhulp Filippijnen

