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  Voorwoord        

Bahay Aurora heeft met een terugblik op 2019, een heel druk en 
bijzonder jaar achter de rug. 

Maar eerst even terug naar januari 2018. We hebben dat jaar 
onderzoek gedaan naar uitgeplaatste meisjes en de uitkomsten 
waren niet zo goed. Een aantal was wederom in dezelfde 
situatie terecht gekomen waar wij ze jaren daarvoor hadden 
uitgehaald. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.  

Om dat te voorkomen hebben we besloten om een begeleid 
kamerbewoning project op te zetten. In 2018 hebben we 
fondsen geworven en januari 2019 stond er een nieuw gebouw. 
Voor Filipijnse begrippen is dat pijlsnel. Hier zijn we erg trots op. 

Doordat de voedselprijzen snel stijgen en we minder afhankelijk 
willen worden van Nederlandse donateurs hebben we besloten 
om een boerderij te beginnen. Inmiddels loopt de boerderij al 
een jaar en we eten vrijwel dagelijks onze eigen groentes, vers 
en onbespoten. Heerlijk toch! 

In december 2019 is er een fantastische activiteit georganiseerd 
in Harderwijk waar 40 vrijwilligers in 5 dagen tijd ruim 12.000 
euro hebben binnen gehaald met een enorm scala van 
activiteiten. Dag en nacht zijn ze doorgegaan met vinyl platen 
draaien. Kortom geweldig, bedankt Vinyldraaiers uit Harderwijk!  

Bahay Aurora is en blijft een bruisend kindertehuis met heel veel 
activiteiten, sportieve kinderen, leuke medewerkers, geweldige 
vrijwilligers en een zeer gemotiveerd bestuur.  

Herke Smidstra 

Voorzitter Stichting Noodhulp Filippijnen 
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Bestuur Stichting Noodhulp Filippijnen (SNF) 

 
Voorzitter / oprichter :  Herke Smidstra (daarnaast mede-oprichter Arlene Santiago Smidstra)    
 
Secretaris  : Lies Smit-Laterveer 
 
Penningmeester :  Bram Rozeboom  
 
Bestuurslid  :  Stephanie Hulskotte  
 
Bestuurslid  :  Laurens Sloot  
 
Bestuurslid  : Tom van der Veer  
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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.  
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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 gaan wonen waar ze niet vandaan komen en een 
baan hebben gevonden.  
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Evaluatie doelstellingen 2019 
 
Doordat we in 2019 onverwacht het hele project van begeleid kamerbewoning gefinancierd kregen kwam de 
prioriteit van de afhandeling van projecten te liggen bij dit project. Het gebouw is klaar en de eerste bewoners 
wonen er reeds. Naast het gebouw zijn we natuurlijk ook druk geweest met hoe we het gaan aanpakken. Daar is 
wat meer tijd in gaan zitten en we zijn daar tot in 2020 mee aan de slag. 

 
We hebben in 2019 ook een yoga annex speelruimte gebouwd. Het was een verbouwing van een bestaande 
ruimte en het heeft veel moeite gekost om dat met de beschikbare middelen af te ronden. Met verbouwing is het 
toch lastiger inschatten wat de exacte kosten zijn. 
 
Dan hebben we een tegel-spring-project gedaan. Bij veel scholen in Nederland zie je dat ook. Kinderen kunnen 
springen op tegels, tegen elkaar of alleen en op het beeldscherm achter glas komt dan een score. Erg leuk en 
actief. 
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We hebben een complete boerderij opgestart met eigen groenteteelt. Het land moest ontgonnen worden en 
deels ommuurd om te voorkomen dat mensen uit de omgeving onze producten zo kunnen meenemen. Ook dit 
project is goed gelukt en loopt best naar behoren alhoewel we nog een efficiency slag moeten slaan. Afgelopen 
jaar hebben we bijna dagelijks groente van onze boerderij gegeten. 
 
We hebben op het terrein een water spinazie-plantage gemaakt volgens het principe van aquaponics. Het heeft 
prima gewerkt maar er moeten nog een aantal pompen worden aangeschaft die dan geïnstalleerd moeten 
worden, het coronavirus heeft dit project voorlopig doen stranden.  
 

   
 
We hebben in het verleden een “floodgate“ gebouwd, dat is om te voorkomen dat Bahay Aurora onder water 
stroomt bij een overstroming. We kunnen bij hoogwater de poort hermetisch afsluiten. Die floodgate werkte niet 
goed meer, te zwaar om te bedienen en dan bleef hij open tijdens zware regenval. Het risico van overstromingen 
bleef dus bestaan. We hebben dit jaar de nieuwe floodgate zo gemaakt dat 1 persoon die kan bedienen.   
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Doelstellingen 2020 
 

Voor 2020 hadden we ruim op tijd een aantal projecten geformuleerd en naar potentiele donateurs gezonden. 
Veel van die aanvragen zijn nog niet in behandeling genomen door het cororavirus. Het gaat om de volgende 
projecten: 

Ø Watervoorziening voor onze boerderij: Met een sproeisysteem kan er veel efficiënter gewerkt worden 
en zal de opbrengst veel groter zijn. 

Ø Een watertoren voor Bahay Aurora: We hebben veel problemen met de watervoorziening omdat onze 
waterpomp te klein is geworden voor Bahay Aurora. Zie het voorbeeld hieronder. 

Ø Ganzen en eenden: Op onze boerderij is een deel van de grond niet geschikt voor bebouwing, deze 
grond willen we gebruiken om eenden en ganzen te houden, enerzijds voor de eieren anderzijds voor het 
vlees.  

Ø Een elektrische tricycle: In het kader van global warming en luchtverontreiniging willen we een 
elektrische tricycle om onze kinderen naar school te brengen. Zie het voorbeeld hieronder. 

Ø We willen onze kinderen leren zwemmen: Er verdrinken veel kinderen op de Filipijnen doordat ze niet 
kunnen zwemmen.  Dit willen wij uiteraard voorkomen. 
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Veranderingen en aanpassingen in het concept Bahay Aurora  

 
• Personeel          
• Onderwijs          
• Opvang           
• Opvang van verstandelijk beperkte kinderen                                                                                                               
• Sport en Recreatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Inkomsten genererende activiteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Social media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Nieuwsbrieven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Vrijwilligerswerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Personeel 

We hebben afgelopen jaren altijd gewerkt met wisseldiensten. 
Dat is een systeem wat aan restauratie toe is. We hebben te 
maken met ziekte van groepsleiding en vervanging. Dit jaar gaan 
we proberen om met groepsleiding te werken die blijvend op 
Bahay Aurora wonen. We hebben op die manier wat minder 
mensen nodig, het is goed voor de kinderen en het is het 
proberen waard. Door de totale lockdown tijdens de corona crisis 
is dit systeem noodgedwongen al ingevoerd dus we kunnen over 
enige tijd evalueren of dit systeem goed is voor Bahay Aurora.    

 

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 het dorpje Lagundi, dat is ongeveer 
500 meter van het kindertehuis; de oudere kinderen gaan naar 
de Highschool in Morong (3 km). 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.  



 

 12 

 

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 2019 verschillende 
deskundigheidstrainingen gevolgd.   

 

 

Opvang van kinderen met een verstandelijke beperking.  
 
De middagopvang voor kinderen met een beperking is erg 
belangrijk. Zij hebben extra 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. 
Een ontzettend groot probleem is dat veel kinderen -door 
ondervoeding- in mindere of meerdere mate een verstandelijke 
beperking hebben. We hebben hiervoor speciaal een nieuwe 
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 is dit jaar toegevoegd doordat we nu een speciale 
yoga ruimte hebben.  
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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. Helaas door de Corona crisis missen we hier 
veel inkomsten. 

Social Media      
       
Bahay Aurora is actief op Facebook, Instagram en YouTube met 
bij elkaar 1.500+ 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 medewerkers maken tegenwoordig op aansturing van ons 
bestuurslid Tom erg leuke filmpjes die weer van belang zijn voor 
toekomstige bezoekers.  
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Nieuwsbrieven      
       
Met name door de inzet van onze vrijwilligster Gaby die in de 
grafische sector werkzaam is, heeft de nieuwsbrief 2019 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 2019 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. Al die bezoekjes zijn 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.  
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Deel 2 Financiële planning en verantwoording 
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Nawoord  

Dit jaar bestaat Bahay Aurora al weer 28 jaar.         
Bahay Aurora is een goed lopende instelling; we zijn er 
7 dagen per week druk mee en het blijft een geweldig 
project. 

We vinden het heel belangrijk dat de kinderen zoveel 
mogelijk kunnen spelen, springen en sporten na school. 
Kinderen moeten hun energie kwijt. Bahay Aurora heeft 
daar inmiddels veel faciliteiten voor. 

De geestelijke verzorging is goed. We maken kleine 
stapjes, maar elk jaar wordt Bahay Aurora 
professioneler.  

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 
 

 


