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Beste vrienden,

Allereerst wil ik jullie bedanken voor de steun en het vertrouwen wat we afgelopen jaar 
weer hebben gehad van jullie. Het gaat goed met Bahay Aurora, er wordt hard gewerkt 
om de kinderen die we opvangen een betere toekomst te bieden, de kinderen zijn happy 
bij ons. Iedereen gaat naar school, er zijn volop (sport)activiteiten en daarnaast geven wij 
veel voorlichting. Dit jaar is ook het project begeleid kamerbewoning begonnen en verder 
geïmplementeerd. 

Het is van belang om de maandelijks terugkomende exploitatiekosten (voeding, water, 
energie) te verlagen. Er blijft dan meer geld over voor nieuwe projecten (zie het jaar- 
verslag en sociale media) op het gebied van bijvoorbeeld voorlichting, kunst, sport en 
beweging. Tegenwoordig eten we daarom biologische groente die we zelf hebben  
verbouwd op onze nieuwe boerderij. Dit is een geweldig project, geen pesticides en vol-
op verse groente. De AFAS Foundation, sponsor van de bio-boerderij, heeft in november 
toegezegd een geheel nieuwe watertoren te bouwen in 2020, zodat wij ons eigen water 
kunnen produceren. Daarnaast verlagen onze nieuwe zonnepanelen elke maand de 
exploitatiekosten met een bedrag van ongeveer 300,- euro, dat is natuurlijk fantastisch. 
Verder worden onze armbandjes (niet gemaakt door kinderen) nog steeds verkocht in 
souvenirshops in Amsterdam. Afgelopen jaar hebben we hiermee ook meer dan 10.000,- 
euro binnengehaald. Het initiatief Ladies Circle ’t Gooi van donateur Janna organiseerde 
een prachtige cabaretavond in Laren, waarvan de opbrengst naar de kinderen ging. 
In Nederland blijven we natuurlijk actief met fondsenwerving en met name duurzame 
projecten die onze exploitatiekosten verminderen hebben onze speciale aandacht. Ook 
zijn we met tegenslagen geconfronteerd; onze onderhoudsman Michael is zeer ernstig 
ziek geweest en was niet in staat om te werken. Gelukkig kon hij na zes maanden weer 
aan de slag. Stephanie die in Nederland in het bestuur zit is al maanden ziek, we wensen 
haar veel sterkte en 2020 wordt hopelijk een goed jaar voor haar!

Tot slot willen wij iedereen van de Bahay Aurora familie een fijne Kerst en  
een voorspoedig 2020 wensen. “Let all things be done in LOVE!”.
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Kleding uit 
Nederland
De kledingbank uit Lochem heeft voor de  
tweede keer zomerkleding geschonken na de 
zomer, dank je wel Ellen en haar team.  
Rosalyn en Hanneke hebben kleertjes gemaakt 
voor onze kids, alweer voor de tweede keer.  
Heel fijn, de kinderen zijn er heel erg blij mee en 
organiseerden zelfs een echte modeshow.

Sociale Media
Wij vinden het belangrijk dat onze donateurs  
goed op de hoogte zijn van onze projecten en  
het dagelijks leven in Bahay Aurora. Daarom zijn  
wij zeer actief op Facebook, Instagram  
en YouTube.

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 Filipijnen

 Nieuws

Het groente project 
In januari zijn we begonnen met het verbouwen van onze 
eigen groentes, een project dat gefinancierd is door de 
AFAS Foundation (een bedrijfsfonds van AFAS Software 
uit Leusden).  Verse onbespoten groentes en onze inkoop- 
kosten gaan naar beneden. In de toekomst kunnen jongeren  
die daar interesse in hebben het vak leren om duurzame  
groentes te verbouwen. 

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



Begeleid
kamerbewoning
In februari is het project voor begeleid 
kamerbewoning van start gegaan. 

Onze trouwe donateurs Bram en Mandy 
hebben voor dit doel een prachtig nieuw 
gebouw gefinancierd. Daar zijn we zeer 
dankbaar voor!   

In januari zijn ze drie weken bij Bahay 
Aurora op bezoek geweest en hebben 
zij het project officieel geopend. Oudere 
meisjes hoeven nu niet meer uitgeplaatst 
te worden als ze 16 – 17 jaar zijn. Ze kun-
nen blijven tot ze hun opleiding hebben 
afgerond en vervolgens helpen we ze bij 
het vinden van een baan en passende 
huisvesting.  

Yoga en 
speelruimte
In februari is een speciale yoga ruimte 
gebouwd. Een project wat we samen 
met onze goede vriend Lex, project-
manager bij Wings of Support (KLM 
gerelateerd), uiteindelijk tot een goed 
einde hebben gebracht.

De ruimte is fantastisch, er wordt volop 
yoga gegeven en Anne heeft samen 
met haar yogaleraar in Nederland mooie 
oefeningen doorgestuurd. Yoga is erg 
belangrijk voor kinderen met problemen. 
Verder wordt de ruimte gebruikt om met 
speelgoed te spelen. Wie nog speelgoed 
heeft wat niet te groot en sterk is, kan het 
bij ons inleveren dan verschepen we dat. 

Honderd uur muziek 
voor Bahay Aurora op 
Stadscamping Harderwijk
Stadscamping Harderwijk laat haar laatste uren niet 
ongemerkt voorbij gaan. ‘Huis-dj’s’ De Vinyldraaiers 
gaan van 27 tot en met 31 december honderd uur  
muziek draaien voor de kinderen van Bahay Aurora. 

Marnix, een van De Vinyldraaiers, heeft in 2006 bij het tehuis onder de rook van  
Manilla vrijwilligerswerk gedaan. De Harderwijker zag daar veel armoede en straatkinderen 
zonder ouders. “Ze werden aan hun lot overgelaten, maar het kindertehuis vangt hen op en 
geeft ze kost en inwoning en scholing.” Volg het evenement op Facebook voor het laatste 
nieuws. Wij zijn er in ieder geval bij! Jullie ook?! :)

Het tegelproject
Het is zo langzamerhand wel bekend dat  
kinderen in Nederland te weinig spelen en te 
veel bezig zijn met in de schoolbanken zitten 
om kennis te vergaren. 

Op de Filipijnen is dat niet anders en kinderen op 
de lagere school krijgen ook nog eens huiswerk 
mee.  Sport en beweging is daarom een belang- 
rijk thema in Bahay Aurora. Naast dagelijks 
joggen hebben we een nieuw speeltje voor de 
kinderen wat ook bij veel Nederlandse scholen 
gebruikt wordt. Een actief spel waarbij kinderen 
op tegels moeten dansen om een bepaalde score 
te krijgen, ze kunnen ook wedstrijdjes tegen  
elkaar doen. Donateur Frank heeft dit gefinan-
cierd en daar zijn we hem dankbaar voor. Eric 
heeft ons ondersteund bij het installeren van  
het project. 

Adresgegevens: 
Bahay Aurora / Stichting Noodhulp Filipijnen

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

Bankgegevens: 
NL94 INGB 0000 3877 83

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

www.bahayaurora.nl

Onze maatschappelijk 
werkers
Joahnna en Patricia zijn onze vaste  
maatschappelijk werkers. 

Wekelijks geven ze o.a. individuele- en groeps-
therapie aan onze kinderen. Erg waardevol voor  
de kinderen. Toen een kind afscheid nam van  
Bahay Aurora vertelde ze dat ze zelfs veel meer in 
Bahay Aurora heeft geleerd dan op school. 

Op de foto zie je begeleider Rona (midden) en  
maatschappelijk werker Patricia (rechts).

Kerstdonatie en Rijstactie 
Wil jij een kerstdonatie doen voor de kinderen  
of deelnemen aan de jaarlijkse rijst-actie in  
December? Een zak rijst van 50 kg kost 40 Euro.  
De kinderen eten 3 zakken per week. Dat is 12 zakken 
per maand en 144 zakken rijst per jaar. We stellen  
het zeer op prijs als u ons wil helpen al onze mondjes 
te voeden. 

De Vinyldraaiers


