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Na de tyfoon Ullyssis (november 2020)  hebben met name kinderen het in combinatie met de coronacrisis 
loodzwaar. Honger, ondervoeding, geen medische verzorging, slechte hygiëne, velen hebben geen huisvesting, 
geen bezittingen, het is buitengewoon dramatisch.   
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Voorwoord        

Bahay Aurora heeft met een terugblik op 2020, een heel bizar jaar achter de rug. De wereldwijde coronacrisis 
heeft tot eind december 2020 de wereld danig op zijn kop gezet, de Filipijnen was daar geen uitzondering op. 

Voor het eerst in het bestaan van Stichting Noodhulp Filipijnen hebben we noodhulp verstrekt in de omgeving van 
het kindertehuis. Dat was in 30 jaar, op deze schaal, nog nooit voorgekomen. De nood is en was heel hoog dus 
zijn we tot actie overgegaan buiten de poort.  

Het was een jaar wat begon met een vulkaanuitbarsting, daarna achtereenvolgens aardbevingen, tyfoons, 
overstromingen en dan natuurlijk de coronacrisis. De Filipijnse bevolking heeft ongelofelijk te lijden gehad in 
2020. Bahay Aurora heeft dankzij goed onderhoud en proactief anticiperen op de moeilijke 
klimaatomstandigheden dit jaar geen schade gehad. Ook de kinderen en de medewerkers hebben altijd veilig 
kunnen verblijven in Bahay Aurora, daar zijn we dankbaar voor maar ook trots op. Niet ver buiten de poort was 
het een poel van ellende.  

Ook binnen het bestuur zullen er een aantal wijzigingen plaatsvinden. Bram onze penningmeester heeft 
aangegeven dat hij op zijn 80ste, over 2 jaar gaat stoppen. Ook Laurens heeft i.v.m. met drukke werkzaamheden 
besloten zijn functie in het bestuur neer te leggen. Dat vinden we heel jammer maar begrijpelijk. Voor beiden 
gaan wij op zoek naar vervanging. 

Herke Smidstra   
    
Voorzitter Stichting Noodhulp Filipijnen 



 

 

Bestuur Stichting Noodhulp Filipijnen (SNF) 

   
 
 
 
  
  
 
  

Arlene, als medeoprichter en Filipijnse van geboorte is 

de linking-pin tussen Nederland en Bahay Aurora. Ze 

heeft dagelijks contact en vertaalt onze wensen naar 

verteerbare/ begrijpelijke informatie voor onze Filipijnse 

partner. Ze maakt ook kenbaar wat er speelt op de 

Filipijnen en in Bahay Aurora. Ze is officieel geen 

onderdeel van het bestuur, maar wel ontzettend 

belangrijk. 

 

Herke Smidstra. Medeoprichter en voorzitter, 

gepensioneerd, voormalig manager/directeur van 

verschillende instellingen. 

Stephanie Hulskotte, verpleegkundige op de cardiologie 

en hartchirurgie en safety officer van het Medisch 

Spectrum Twente (Enschede). 



 

 

  
  

 

 

Tom van der Veer. Hij werkt als New Business Manager 
bij internetbedrijf Jellow (Naarden-Vesting).  
 

Lies Smit, secretaris en gepensioneerde lerares. 

 



 

 

 
 
 
 
 
  

Prof. dr. Laurens Sloot, Hoogleraar Retail Marketing 
Rijksuniversiteit Groningen, Directeur EFMI Business 
School 
 

Bram Rozeboom is penningmeester. Bram heeft vele 
jaren ervaring op de financiële administratie van een 
groot ziekenhuis. 
 



 

 

 
Missie 

Kinderen die in Bahay Aurora komen wonen, worden liefdevol opgevangen en verzorgd. Tijdens hun verblijf 
worden 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.  
 
In extreme situaties geeft Bahay Aurora 
noodhulp aan de omgeving van het 
kindertehuis (zie foto rechts).  
 
Sinds augustus 2020 hebben we meer 
dan 10.000 kinderen gevoed. Elke 
missie verloopt zeer ordentelijk en is 
goed georganiseerd.  
 
 

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.  
 



 

 

                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voedselmissies in de omgeving van 
Bahay Aurora. 
 

De hoofdstad Manilla na de tyfoon in 
november 2020 (1,5 uur van Bahay 
Aurora) 
 
 



 

 

  
 
Evaluatie doelstellingen 2020 
 

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

Het is gelukt, maar doordat we met de verkeerde contractor in zee zijn gegaan was de waterput die we 
hebben laten maken na een half jaar onbruikbaar. Heel vervelend maar dit gebeurt helaas op de 
Filipijnen. Omdat we weinig tot geen ervaring hebben met waterputten kon dit gebeuren. Inmiddels is een 
andere contractor gevraagd een nieuwe waterput te maken.  

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

Dit project is helemaal geslaagd en uitgevoerd. We kunnen weer vele jaren vooruit met een prima 
watersysteem waar drinkbaar water uitkomt. Overal voldoende waterdruk om tegelijk te douchen en de 
was te doen, Dit is een enorme verbetering van de leefomstandigheden op Bahay Aurora.  

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.  

Door corona was het lange tijd lastig om de boerderij te bereiken door alle controleposten, materialen 
kopen was moeilijk en om die vervoerd te krijgen was eveneens moeilijk. In december 2020 is dit project 
weer opgepakt.  

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

Als het water zakt blijft deze modder over 
in de arme wijken.
 
 



 

 

Ook hier hebben we een probleem ervaren met de aanschaf. Maanden lang is geprobeerd iets af te 
spreken met de producent, vaak werd de telefoon niet beantwoord, e-mails bleven onbeantwoord en door 
de coronamaatregelen konden we niet naar het bedrijf toe gaan. Het aanschafbedrag staat op onze 
Filipijnse rekening. 

Ø We willen onze kinderen leren zwemmen: Er verdrinken veel kinderen op de Filipijnen doordat ze niet 
kunnen zwemmen. Dit willen wij uiteraard voorkomen. 

Alle zwembaden zijn gesloten i.v.m. de corona maatregelen. 

 

Acties die we in de loop van het jaar uitgevoerd hebben zonder dat die gepland 
waren: 

Ø In juni brandde een kleine woonwijk af van 12 huisjes vlakbij Bahay Aurora. Midden in de natte tijd, 
midden in de pandemie. We hebben fondsen geworven om deze mensen een onderdak te verschaffen. 

Eind december was de bouw grotendeels afgerond. We hebben een manager aangesteld die de bouw 
begeleid. Voor iedereen dezelfde hoeveelheid materiaal en de mensen hebben zelf hun huisjes weer 
opgebouwd.   

Ø Noodhulp verstrekken aan mensen (kinderen) uit de omgeving van Bahay Aurora. Dankzij de AFAS 
Foundation hebben we twee keer een project gedaan om mensen van voedsel te voorzien. De eerste 
keer ging het om voedselhulp aan straatarme gezinnen en het voorzien van maaltijden aan 
gedetineerden die onder erbarmelijke omstandigheden op politiebureaus vastzitten (niet zelden ten 
onrechte). De tweede ronde hebben we ons gericht op kinderen. Er zijn duizenden kinderen in 
verschillende wijken die ondervoed zijn (dat is meer onze doelgroep). Om er zeker van te zijn dat zij 
gevoed werden hebben we maaltijden voor kinderen verstrekt, altijd gecombineerd met melk.  

Het project is zonder meer een groot succes en loopt nog door in 2021. We hebben inmiddels duizenden 
kinderen van een maaltijd voorzien.  

 



 

 

  
 
Herbouw woonwijk wat door brand helemaal was weggevaagd. 
 

 Eindelijk een lekkere maaltijd die ze niet hoeft te delen.  



 

 

                                      
 
Voedselmissie Bahay Aurora. Door de tyfoon Ulyssis zijn velen genoodzaakt elders       

tijdelijk onderdak te zoeken 
 

   

De eerste 7 huizen zijn herbouwd.     Onze nieuwe watertoren. 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Alle bedden hebben nieuwe 
lakens gehad, nieuw 
kussenslopen en ook alle 
kussens zijn vervangen. 
Daarnaast hebben we de 
kussens bekleed met skai-leer 
zodat er geen zweet in de 
kussens komt. Ook de 
matrassen hebben allemaal een 
skai-leren omtrek zodat de 
matrassen niet gaan stinken 
door zweet of kinderen die 
bedplassen. Een project van de 
Rotary in Korea.  

 

 
Doelstellingen 2021 
 
 

Ø Laurens gaat ons bestuur verlaten en als bestuur gaan we ons beraden welke kwaliteiten een nieuw 
bestuurslid moet meenemen om in het bestuur plaats te kunnen nemen. 
 

Ø Fondsen werven voor het werken en leren plan. 
 

Ø Fondsen werven voor het onderhoudsplan. 
 

Ø Fondsen werven voor extra zonnepanelen.  
 

Ø Fondsen werven om kinderen uit de omgeving te voeden.  
 

Ø Plan maken voor organisatie ontwikkeling Stichting Noodhulp Filipijnen (NL). 
 

Ø Plan maken voor organisatie ontwikkeling bij Bahay Aurora (PH).  
 
 
 
 



 

 

 
 
Er wordt elke dag hard gewerkt aan school, vanuit ‘huis’. 
 
 
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 coronacrisis 
is dit systeem noodgedwongen al ingevoerd. 

Het systeem is inmiddels al 10 maanden in gebruik en het bevalt 
goed. Geen ziekteverzuim, lagere loonkosten en de kinderen 
hechten zich aan hun unit huisvader of unit huismoeder. Met wat 
kleine aanpassingen gaan we door met dit systeem.  

Ghie, een groepsleidster, die al meer dan 10 jaar voor Bahay 
Aurora heeft gewerkt en nodig toe was aan een nieuwe uitdaging 
heeft een opleiding als maatschappelijk werk gevolgd en is pas 
afgestudeerd met hoge cijfers.  

Verder: Om onze filmpjes en foto’s op social media van goede 
kwaliteit moeten zijn willen we Rona, die inmiddels ook al 10 jaar 
als groepsleidster werkt, ook een relevante opleiding aanbieden. 
Ze heeft veel interesse in foto’s en video maken.   

Onderwijs 

In verband met Corona mochten de kinderen dit jaar niet naar 
school. Alle lessen werden online gegeven en er werd huiswerk 
online doorgegeven die dan door de kinderen gemaakt kon 
worden. Voor de kinderen vervelend dat ze al bijna een jaar niet 
van het terrein zijn af geweest, maar omdat we een redelijk grote 
buitenruimte hebben waren er opvallend weinig problemen. Ook 
zijn de kinderen opvallend weinig ziek door onze maatregelen.  

Het ziet er niet naar uit dat de coronacrisis voor het volgende 
schooljaar, eigenlijk startend in juni, onder controle is dus het 
kan zijn dat we nog een jaar binnen zitten met de kinderen (t/m 
2022). We hebben een onderwijskracht in dienst, de 
groepsleiders helpen bij het lesgeven. Een digibord zou het 
lesgeven enorm kunnen verbeteren.   

 



 

 

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 2020 door corona geen 
deskundigheidstrainingen gevolgd.  
 
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van een twee 
vaste krachten en tijdelijke krachten hebben we niet ingehuurd. 
Hierdoor zijn onze exploitatiekosten naar beneden gegaan.  

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 o.a. 
ondervoeding in mindere of meerdere mate een verstandelijke 
beperking hebben. We hebben hiervoor speciaal een nieuwe 
medewerker aangetrokken.  
 
Doordat er geen kinderen naar school gaan zijn de kinderen met 
een verstandelijke beperking misschien wel beter af. Er is altijd 
gezelligheid en activiteiten. Het is een hele veilige gemeenschap 
en er komt geen bezoek doordat we in lockdown zitten. 

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. Onze kinderen zijn in topconditie en dat 
zal er zeker toe hebben bijgedragen hebben dat er erg weinig 
ziekte is geweest dit jaar.      Ook het veelvuldig handen 
wassen helpt om kinderen       gezond te houden, er is veel 
aandacht voor een goede basishygiëne.   



 

 

 
Onze boerderij produceert goed, we gebruiken nu betere zaden en het sproeisysteem kan over een paar weken 
worden aangesloten. Groentes zijn sinds de crisis erg duur en deze groentes helpen goed om de 
exploitatiekosten te verlagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens dit project zijn de prijzen enorm gestegen. Prijzen van etenswaar zijn verveelvoudigd. Arlene krijgt steeds 
meer hoofdpijn om binnen het budget nog steeds een maaltijd te produceren die voedzaam en voldoende is om 
een kindermaagje te vullen. We kopen groentes die in de natuur voorkomen zoals waterspinazie, zoete 
aardappelen, talboz (dat is het groen van de zoete aardappelen, sayote (soort papaya), taugé, mung beans, het 
hart van de bananenbloem, kokosnoot (daar kun je honderden producten van maken). We hebben even 
gevraagd om wat foto’s te maken van groente in een supermarkt, hieronder. De prijs van elektra is verdrievoudigd 
(nu de duurste van Azië), gas is verdubbeld, kleding ook. Eigenlijk alles is helaas heel veel duurder geworden.  
 

                                                                                        
 
Een kleine witte kool P 426 = 7,75 Euro! Een kilo kool is 641 Filipijnse Peso = 11,65 Euro.  De prijzen zijn 
helemaal door het plafond (14-1-2021) en vrijwel niemand eet meer groente omdat het onbetaalbaar is geworden. 
Echter de kinderen van Bahay Aurora eten wel gewoon groente omdat de AFAS Foundation ons geholpen heeft 
onze farm te starten.  
 



 

 

 
 
Online lessen voor zelfstandig wonen.  
 

 Spelend leren.  



 

 

Promotionele activiteiten 

• Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Sociale media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Nieuwsbrieven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Vrijwilligerswerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Website 

De website www.bahayaurora.nl is onderdeel van de 
professionele uitstraling die we willen uitdragen.  

Onze vrijwilligerswoning wordt voor de dagen dat hij niet 
gebruikt wordt verhuurd via Airbnb of via onze eigen website 
www.bahayaurorabandb.com.  

Sinds januari/ februari 2019 kunt u het huisje huren. Helaas door 
de corona crisis missen we hier veel inkomsten. Allemaal 
annuleringen, erg jammer. 

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.  

Webdesign bureau Vendisign heeft aangekondigd dat de 
specialisten van de afdeling social media ons gaan 
ondersteunen met sociale media activiteiten voor Bahay Aurora.  

  



 

 

 

 

Nieuwsbrieven      
       
Met name door de inzet van onze vrijwilligster Gaby die in de 
grafische sector werkzaam is, heeft de nieuwsbrief 2020 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 2020 hebben we slechts 1 Nederlandse bezoeker mogen 
verwelkomen bij Bahay Aurora. Dat is de eerste keer sinds vele 
jaren. De kinderen missen de enthousiaste vrijwilligers uit 
Nederland, hopelijk kunnen ze snel weer komen. Onze kinderen 
beschouwen vrijwilligers als een inspiratiebron en bovendien is 
het erg gezellig.   

 

 

 



 

 

Deel 2 Financiële planning en verantwoording 

Stichting Noodhulp Filipijnen /  Financieel Verslag over 2020 

      
Staat van Inkomsten en uitgaven over het jaar 2020   

      
Inkomsten      
Donaties en giften      €       57.799  
Fondsenwerving tbv Projecten      €    121.380  
Acties      €       17.074  
Rente      €               18  
Totaal Ontvangsten   

 
  €    196.271  

      
Uitgaven      
Besteed aan doelstelling / regulier    €    73.587   
Besteed aan doelstelling / projecten    €    77.098   
Kosten Beheer     €       1.000   
Totaal Uitgaven      €    151.685  

      
Resultaat (positief)     

  €       44.586  

      
Resultaats-bestemming      
Toegevoegd aan Algemene Reserve   €       15.304    
Ontrokken aan Bestemmings Reserve   €       29.282    
Totaal    €       44.586    

      
  



 

 

INKOMSTEN      

      
Onder donaties en giften worden o.a. de bijdragen vermeld van onze vaste maand-donateurs. 
Dit is ca € 2.200 per maand, en van enkele grote vaste en incidentele begunstigers.  
Gezien het uitgavenpatroon blijft het dringend gewenst het aantal vaste donateurs te vergroten  
zodat we gewaarborgd zijn van voldoende middelen om in 2021 en volgende jaren aan onze  
maandelijkse verplichting richting Bahay Aurora te kunnen voldoen.   
      
De fondsenwerving tbv Projecten toont de inkomsten van door ons uitgezette 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 o.a. de Nieuwsbrief werden onderstaande bedragen  
ontvangen, nl. Alles naar de Filipijnnen € 11.046, Rijstactie € 455 en Eindejaarsactie € 5.212. 

      
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 99,34 % van de uitgaven zijn besteed aan de doelstelling. 
Een uitstekend percentage; er blijft niets aan de strijkstok hangen.   
Alle vrijwilligers, waaronder het bestuur in Nederland werken geheel 
kosteloos.    
      
Onderstaand overzicht van het verloop van de projecten (bestemmings-reserves).  
Een aantal projecten zijn in 2020 afgewerkt; nieuwe projecten zijn o.a. aquaponics, electrische 
tri-cycle, watertoren, noodhulp 1 en 2 (inz. corona), en project daklozen/herbouw.  
Langlopende projecten zijn bij-nascholing, special kids, medical costs en halfway house.  
Het project medical costs wordt jaarlijks verminderd met de uitgaven voor medische kosten  
en de personele kosten van de verpleegkundig medewerker.   
Overschotten in projecten worden overgeboekt naar andere projecten of toegevoegd aan 
de algemene reserve.      
      
 
    



 

 

 
Het verloop van de bestemmings-reserves is als volgt: 
Alle bedragen zijn in euro's.      
      

Naam Project BeginSaldi Ontvangen Besteed Naar EindSaldi 

01-01-20 in 2020 in 2020 Alg Reserve 31-12-20 
2) Bij-scholing 6.541  1.307  5.234 
3) Summercamp/Walkathon 425     425 
4) Special kids 8.412  3.194  5.218 
7) HalfwayHouse/exploitatie 4.807  4.283  524 
8) Medical costs 35.727  3.533 10.000 22.194 
10) Aquaponics/zwemmen 2.000 17.244 4.672 5.000 9.572 
11) Electric Tri-Cycle   8.063    8.063 
12) Farming  1.073     1.073 
13) Volunteer house 1.296 690 1.986  0 
14) Project Daklozen/herbouw   25.000 7.557  17.443 
15) Noodhulp inz Corona 2   11.400 7.583  3.817 
16) Bibliotheek 2.000     2.000 
17) Aankoop grond   15.000    15.000 
18) Watertoren   27.129 27.129  0 
19) Eenden/Ganzen   1.000    1.000 
21) Sproei-installatie   1.453 1.453  0 
22) Rijstproject   2.500 2.500  0 
23) Noodhulp inz Corona 1   11.901 11.901  0 

TOTAAL € 62.281 € 121.380 € 77.098 € 15.000 € 91.563 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 

 

Balans  SNF   31-12-20  31-12-19 

      
Activa      
Betaalrekening ABN-AMRO    €       26.161    €         4.949  
Betaalrekening ING-Bank    €       22.152    €       11.976  
Spaarrekening ING-Bank    €       44.700    €       44.700  
Vooruitbetaalde projecten    €       13.198    
Totaal Activa    €     106.211    €       61.625  

      
Passiva      
Algemene Reserves    €       14.648    €            656  
Bestemmings-reserves    €       91.563    €       62.281  
Totaal Passiva    €     106.211    €       61.625  

      
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. 
Aan het einde van het jaar zijn enkele bedragen inz. projecten vooruitbetaald; de uitgaven bij 
Bahay volgen eerst in 2021.      
      
De reserves worden opgebouwd uit het verschil tussen inkomsten en uitgaven.  
In de toelichting van de inkomsten en uitgaven is reeds uiteengezet hoe de bestemmings-reserves 
worden gevormd.      
      
      
Vastgesteld op 10 januari 2021,      
      
      
      
      
Bram Rozeboom,      
penningmeester      

 

  



 

 

 
Nawoord  

Beste mensen, 

Wat een bizar jaar hebben we meegemaakt. Gelukkig is tot nu toe niemand van de medewerkers en 
kinderen ziek geworden door corona. We doen er alles aan om dat zo te houden. 

Bahay Aurora heeft zich aangepast aan de omstandigheden en gaat dapper door. Afgelopen jaar met 
projecten buiten de poort waardoor we duizenden kinderen en mensen hebben ondersteund. Dat was 
heel erg nodig en geweldig om te doen.  

Op de Filipijnen staat Bahay Aurora steviger op de kaart dan ooit tevoren en daar zijn we trots op. Met uw 
hulp kunnen we bergen verzetten!   

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

Herke Smidstra   

Voorzitter Stichting Noodhulp Filipijnen 
 

 
 


