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Bericht van Herke en Arlene

gs
Let all thin
love
be done in

Initiatiefnemers van Bahay Aurora
Beste vrienden van Bahay Aurora,

2020, wat een jaar! Bram, een trouwe donateur van Bahay Aurora zei onlangs tegen
mij dat de Filipijnen grossiert in (natuur)rampen. Het is helaas een statement wat ik
100% kan onderschrijven, het is een eindeloos gevecht. De politiek leert helaas niks
van vorige rampen en neemt geen tot minimale preventieve maatregelen. In januari
van dit jaar hadden we een vulkaanuitbarsting, in maart begon de coronacrisis en in
november werd de Filipijnen vlak achterelkaar getroffen door 4 zware orkanen, waarvan
de laatste orkaan ongelofelijk veel schade heeft aangericht. Doordat we in ons kindertehuis wel maatregelen hadden genomen in het verleden, hebben we heel veel schade
kunnen voorkomen. Ik wil de mensen die in 2009 aan het ‘preventie project’ hebben
gedoneerd hartelijk danken.
Ander goed nieuws is dat Bahay Aurora als kindertehuis tot op heden goed weet om
te gaan met de coronacrisis. Halverwege maart ging de hele Filipijnen drastisch in
lockdown, maar wij waren de overheid een paar dagen voor en hielden de kinderen
en medewerkers al op voorhand binnen de poorten. Er zijn tijdens de crisis geen
coronabesmettingen geweest op het terrein van Bahay Aurora. Wij doen er alles aan
om onze kinderen en medewerkers te beschermen en hebben daarom besloten om voor
onbepaalde tijd in lockdown te blijven. De medewerkers wonen daarom nu permanent
in Bahay Aurora, net als de kinderen. Tot onze verbazing heeft dit gezorgd voor een
xtra efficiënte en productieve samenwerking. We zijn nu echt één grote familie, meer
dan we al waren.
Namens Bahay Aurora willen we jou bedanken voor jouw steun. Dankzij jou maken
wij het verschil voor de kinderen op de Filipijnen. Voor een ieder wens ik jullie allemaal
hele fijne en vooral veilige kerstdagen toe. Voor 2021 wens ik iedereen vooral een
goede gezondheid toe.
Herke Smidstra (Oprichter en voorzitter Bahay Aurora)

“Let all things be done in LOVE!”.
Namens de kinderen:
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Geen school

De overheid heeft besloten dat in verband
met corona alle kinderen online les krijgen.
De kinderen zijn dus al sinds maart 2020 de poort
niet uit geweest. Ook onze medewerkers zijn de
poort niet uit geweest in verband met corona.
Groenten en vis worden letterlijk bij de poort

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.

Kindertehuis
op de Filipijnen

Rijstactie

Dit jaar hebben we wederom een rijstactie in
december. Wil jij ook één of meerdere zakken
rijst doneren? Een zak rijst van 50 kg kost
40 Euro. De kinderen eten samen 3 zakken rijst
per week. Dat is 12 zakken per maand en
144 zakken rijst per jaar.
Doneer via onze website en noteer
‘rijstactie’ in de omschrijving.

afgeleverd. Gelukkig hebben we genoeg computers en voor
ons was alles snel geregeld. Het is voor de kinderen wel
zwaar om zolang de poort niet uit te kunnen maar het is
gewoon te gevaarlijk. Ze missen hun klasgenootjes heel erg.
Het is wel opvallend hoe weinig zieke kinderen we
hebben gehad afgelopen
jaar, intensief handen
wassen helpt!

Eigen groente

Het groente project functioneert
steeds beter en het effect is te zien
doordat onze exploitatiekosten naar
beneden gaan.

COVID-19

De gevolgen van COVID-19 en de natuurampen
hebben de toch al arme bevolking helemaal
naar de bedelstaf gebracht. Het is buitengewoon dramatisch. De werkloosheid onder
volwassen Filipino’s steeg tijdens de coronacrisis van 17.1% naar 45.5%. Het gevolg is dat
er heel veel honger is op de Filipijnen, met
name de kinderen worden zwaar getroffen.
We hebben samen met de AFAS Foundation,
onderdeel van AFAS Software uit Leusden, twee
grote projecten gedaan om noodhulp te bieden.
We hebben drie teams samengesteld die wekelijks ongeveer 250 maaltijden koken en een arme
wijk ingaan en daar de kinderen een voedzame
maaltijd brengen. De afgelopen maanden hebben
we meer dan 6.000 maaltijden verstrekt. Roos
van AFAS noemt het een druppel op de juiste
plaats, ik ben dat helemaal met haar eens.
De problematiek is zo massaal dat je niet meer
weet welke kant je uit moet kijken. We doen wat
we kunnen en dit project loopt uitstekend. Arlene,
mijn vrouw en medeoprichter van Bahay Aurora,
heeft dit project vanuit Lochem aangestuurd op
10.000 km afstand. Aan het begin van de week
worden er afspraken gemaakt met de buurtburgemeesters over de tijd, plaats, aantal kinderen
en veiligheid. Woensdag doen we de inkopen,
donderdag en vrijdag koken en zaterdag distributie. Een hele operatie, waar we ontzettend trots
op zijn.

Brand

Midden in de coronacrisis brandden in
een arme wijk nabij ons kindertehuis
maar liefst 12 huizen af.
Geen werk, geen huis, kinderen honger,
midden in de natte moesson, hoe erg kan
het worden. Bram en Mandy, onze trouwe
donateurs, hebben de herbouw van deze
huisjes voor hun rekening genomen. Wij
managen, wederom op afstand de bouw.
Het gaat niet zo snel maar de huisjes zijn
over een paar maanden klaar.

We gebruiken speciale zaden waardoor
de opbrengst nog beter is. In tijden van
corona is het een extra aanwinst om
je eigen groente te hebben. Een groep
studenten uit Utrecht (Stichting Lamento)
heeft de financiering van besproeiing voor
haar rekening genomen. Het project is
enorm uitgelopen door de coronamaatregelen, maar in december 2020 is het
afgerond.

Fantastisch!

Koningsdag

Kleding uit Nederland

natijden
Les in Coro

De kledingbank uit Lochem heeft afgelopen jaar veel zomerkleding geschonken na
de zomer, dank je wel Ellen en haar team. Het komt nu prima van pas, niet alleen
voor onze kinderen maar ook voor de mensen die alles kwijt zijn.

Social Media

Bahay Aurora brengt wekelijks het werk goed in beeld op Facebook, Instagram en YouTube.
Volg onze kanalen en ervaar zelf hoe wij samen met jou het verschil maken!
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