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Voorwoord        

Met een instelling op 10.000 kilometer afstand is aansturing/afstemming ingewikkeld.                         
Alle communicatie gaat via Messenger en dat is lastig als je gewend bent om elk jaar minimaal 
drie maanden ter plaatse te zijn. Toch hebben we ook dit jaar het maximale uit onszelf en uit onze 
mensen gehaald om de doelstellingen waar te maken.  

Het was dit jaar moeilijk om fondsen te werven; door de Corona maatregelen was het niet mogelijk 
om acties of bijeenkomsten te organiseren. Nederlandse instellingen en bedrijven krijgen allerlei 
steunmaatregelen om personeel te betalen, maar een NGO moet zijn eigen problemen oplossen.     
Op de Filipijnen denkt men er net zo over. Het was daarom het moeilijkste financiële jaar in ons 
30-jarig bestaan. Er is gelukkig een groep trouwe donateurs die ons extra ondersteunen waarvoor 
we dan ook zeer dankbaar zijn.  

Binnen het bestuur komen een aantal wijzigingen, waarop we moeten inspelen.    
Bram onze penningmeester heeft aangegeven, dat hij op zijn 80ste zijn taken wil overdragen en 
dus over een jaar stopt. Er wordt naar een vervanger gezocht om deze functie over te nemen. 

Herke Smidstra   
Voorzitter Stichting Noodhulp Filipijnen 

                              De kinderen hebben plezier, blij als ze naar school kunnen.      
Dat is zo lang geleden en inmiddels zijn de kinderen al zoveel gegroeid.  



Bestuur 

 

 

 

 

 

 

       Herke Smidstra 
        Voorzitter en oprichter

Bram Rozeboom                               Lies Smit 
        Financiën                                                       Secretariaat

 Angelique spreekt Tagalok en is ook heel vaak op         
Bahay Aurora geweest. Op termijn gaat zij het stokje   
overnemen van Arlene en wordt nu ingewerkt.  

Arlene Smidstra, als medeoprichter en 
Filipijnse van geboorte de linking-pin tussen 
Nederland en Bahay Aurora. Ze heeft dagelijks 
contact en vertaalt de wensen naar verteerbare/ 
begrijpelijke informatie voor de Filipijnse collega’s. 
Ze maakt daarnaast kenbaar wat er speelt op de 
Filipijnen en in Bahay Aurora.  
                                                                                
Ze is geen onderdeel van het bestuur, maar wel 
ontzettend belangrijk.

    Stephanie Hulskotte                          Tom van der Veer                    Angelique Smidstra  
          Algemeen bestuurslid                                          Werving donateurs                                          Dochter van …



Missie 

Kinderen die naar Bahay Aurora komen, worden liefdevol opgevangen en verzorgd. Tijdens hun 
verblijf stimuleren we hen om een opleiding te volgen en worden normen en waarden aangeleerd.  

Daarmee 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 verstrekt Bahay Aurora (voedsel)noodhulp in de omgeving van het 
kindertehuis. 

Visie 

Kinderen van Bahay Aurora krijgen kansen om succesvol te zijn in de samenleving. 
Derhalve volgen ze kinderen verplicht een schoolopleiding met 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, eveneens gevestigd op het terrein van Bahay Aurora. Daar 
kunnen ze blijven totdat ze hun opleiding hebben afgerond, vervolgens goede huisvesting 
vinden in een wijk waar ze niet vandaan komen en een baan hebben gevonden.  

Strategie 

Al dertig jaar is Bahay Aurora afhankelijk van giften en donaties. Als Nederlander ben ik dan ook 
trots om Nederlander te zijn, we zijn efficiënt en zakelijk en ook gulle gevers. Dat wordt wel eens 
wat onderbelicht in onze samenleving. Zonder deze financiële ondersteuning had ons kindertehuis 
al heel lang geleden de deuren moeten sluiten. 

Als initiatiefnemers worden ook wij een dagje ouder (65) en er komt een tijd dat we niet meer in 
staat zijn ons in te zetten om Bahay Aurora adequaat te begeleiden. Fondsen werven om de 
exploitatie en de projecten te financieren is een omvangrijke taak. Opvolging is een ingewikkeld 
verhaal omdat Arleen en ik  altijd belangeloos hebben gewerkt. De mensen die Bahay Aurora een 
warm hart toedragen zijn jong en energiek, maar de zo belangrijke, lokale kennis van zaken zit 
grotendeels bij ons. Gelukkig hebben we allebei nog volop energie en motivatie om door te gaan, 
doch we zullen ook de feiten onder ogen moeten zien … opvolging is nodig.  
Gelukkig heeft onze oudste dochter (42) aangegeven dat ze het stokje van ons over wil nemen als 
wij dat niet meer kunnen. Derhalve schuift Angelique aan bij bestuursvergaderingen en wordt ze 
langzaam maar zeker opgeleid om de verantwoordelijkheid over te nemen.  

De afhankelijkheid van Nederlandse donaties en giften blijft de komende jaren hard nodig. 
Daarnaast worden projecten bedacht die minimaal exploitatie verlagend zijn en op termijn ook 
inkomsten genereren. Het streven naar onafhankelijkheid van donaties en giften, zodat in de 
toekomst hopelijk geen donaties meer nodig zijn. Dan pas is onze droom uitgekomen.  



Evaluatie doelstellingen 2021 

➢ Laurens Sloot heeft helaas wegens drukke werkzaamheden het bestuur moeten verlaten. 
We beraden ons over welke kwaliteiten een nieuw bestuurslid nodig heeft voor een 
bestuursfunctie. Als aanvulling zal Merle ter Riele (orthopedagoog) tot het bestuur 
toetreden en met haar persoonlijke kwaliteiten taken op zich nemen. Door ziekte heeft ze 
nog geen gemaakt met het overige bestuur; dat volgt in de eerstvolgende vergadering.   

➢ Fondsen werven voor het “werken en leren” plan. 
De afgelopen maanden is intensief aan dit plan gewerkt; het is nog niet ingediend vanwege 
de complexiteit. Een externe (vrijwillige) expert is verzocht met ons mee te denken. 
Inmiddels zijn stappen gezet en zal het dit jaar zeker uitgezet worden.  

➢ Fondsen werven voor een onderhoudsplan. 
De fondsen zijn toereikend en het onderhoudsplan is helemaal uitgevoerd. 

➢ Fondsen werven voor extra zonnepanelen.  
De ontvangen fondsen waren voldoende en het project is uitgevoerd. 

➢ Fondsen werven voor een Touch Screen TV. 
De donaties zijn ontvangen om het project te voltooien en de TV is verscheept. 

➢ Acties om kinderen uit de omgeving te voeden.  
Dankzij meerdere financiële injecties van de AFAS Foundation zijn in het afgelopen jaar 
wekelijks 2x per week meer dan 1000 maaltijden verstrekt aan kinderen uit de omgeving 
van Bahay Aurora. Het project is een enorm groot succes en loopt nog door tot juni 2022.  
Vanaf het begin van de pandemie zijn in totaal 125.000 maaltijden verzorgd. 

➢ Plan organisatie ontwikkeling Stichting Noodhulp Filipijnen (NL). 
Helaas is dit project door ziekte van Stephanie tijdelijk stil komen te liggen.  

Doelstellingen 2022 

➢ Naaimachine project                                                                                                                        
Het project is bestemd voor de meiden van begeleid wonen en alleenstaande vrouwen uit 
de omgeving om hen een vak te laten leren en zodoende een inkomen te genereren. 

➢ Restauratie speeltuin                                                                                                                        
De speeltuin is deels aan restauratie en deels aan vervanging toe.                                                

➢ Het fietstaxi project                                                                                                                          
Ex-bewoners en jongeren die op het punt staan Bahay Aurora te verlaten, krijgen kans op 
een baan waarmee ze de kost kunnen verdienen. 

 

Het hele jaar door zijn dezelfde 1050 kinderen 2x per week van een maaltijd en melk voorzien.                                              
Alleen dit jaar al 80.000 stuks en vanaf het begin van corona 125.000 maaltijden.                                                              
Hiermee gaan we door om ondervoeding te voorkomen van deze meest kwetsbare groep kinderen.  



                                     Zonnepanelen op Unit 3 

Straatarm en ondervoed, zó zielig!



Veranderingen, aanpassingen concept Bahay Aurora 
 
• Personeel          
• Onderwijs          
• Opvang           
• Opvang van verstandelijk beperkte kinderen                                                                                                               
• Sport en Recreatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Inkomsten genererende activiteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Website                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Social media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Nieuwsbrieven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Vrijwilligerswerk      

Personeel 

In de afgelopen jaren is altijd met wisseldiensten gewerkt. Bij dat systeem worden hoge eisen 
gesteld aan de overdracht (goed communiceren) en dat is men niet echt gewend op de Filipijnen. 
Tijdens corona zijn een aantal medewerkers in -verband met de veiligheid- permanent op locatie 
gebleven.    Op zich werkte dat al veel beter, echter onze doelgroep is ingewikkeld en het is en 
blijft zwaar werk.  Dit was een te zware belasting voor de medewerkers en vanaf januari 2022 
gaan ze in hun weekend naar huis. De transitie is dus bijna afgerond. 

Onderwijs 

In verband met Corona mochten de kinderen ook dit jaar niet naar school. Alle lessen werden 
online gegeven en het huiswerk kon ook online ingeleverd worden. Voor de kinderen erg 
vervelend dat ze al twee jaar niet van het terrein zijn af geweest, maar vanwege de redelijk grote 
buitenruimte zijn er nauwelijks onderlinge problemen ontstaan. Er zijn opvallend weinig kinderen 
ziek door de getroffen maatregelen. Gelukkig zijn alle kinderen boven twaalf jaar gevaccineerd.  

Afgelopen jaar is een touch screen TV aangeschaft. Het ziet er niet naar uit dat de corona crisis 
voor het komende schooljaar, startend in juni 2022, onder controle is. Het kan zomaar dat we nog 
een jaar binnen zitten met de kinderen. Een onderwijskracht is aangetrokken en de groepsleiders 
helpen bij het lesgeven. Een Touch Screen TV zal het lesgeven enorm verbeteren en daarnaast is 
het een leuk voorbeeld voor de scholen uit de omgeving.   

      



 

Opvang kinderen met een verstandelijke beperking 

De middagopvang voor kinderen met een beperking is erg belangrijk; zij hebben extra behoefte 
aan persoonlijke aandacht. Normaliter komen ook kinderen van buiten, die hier lotgenoten 
ontmoeten.     Ze worden met al hun beperkingen geaccepteerd zoals ze zijn. Zolang het niet ten 
koste gaat van de kinderen die normaliter bij ons wonen, wordt dit voortgezet. Een ontzettend 
groot probleem is dat veel kinderen door o.a. ondervoeding in mindere of meerdere mate een 
verstandelijke beperking hebben. Voor deze begeleiding is speciaal een nieuwe medewerker 
aangetrokken. Nu alle kinderen binnen het terrein blijven, zijn de kinderen met een verstandelijke 
beperking zelfs beter af. Er is altijd gezelligheid en ze krijgen activiteiten aangeboden binnen een 
heel veilige gemeenschap. Bovendien komt er geen bezoek doordat we in lockdown zitten. 

 

 

Happy met Nederlands speelgoed.  



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. Ons streven 
is kinderen dagelijks te laten bewegen en sporten; gymnastiekoefeningen, trampolinespringen, 
basketbal, zumba, streetdance, hardlopen etc. Voor yoga is zelfs een speciale ruimte 
gerealiseerd. De 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.   

Inkomsten genererende activiteiten van Aquaponics en de boerderij     
               
Afgelopen jaar zijn de prijzen op de Filipijnen wederom enorm gestegen. Een eilandenrijk waar de 
meeste producten geïmporteerd moeten worden, zijn natuurlijk extra getroffen door prijsstijgingen.     
Er wordt momenteel -nog meer dan anders- veel honger geleden. Door het Aquaponics project 
waarbij vis en waterspinazie wordt gekweekt, is er altijd genoeg eten voor eigen gebruik. 
Daarnaast draait de boerderij goed, er zijn kippen gekocht die naar verwachting in januari 2022 de 
eerste eieren gaan leggen. Door deze aanpak, alsmede door de zonnepanelen, waren we ook dit 
jaar in staat om de exploitatiekosten op hetzelfde niveau te houden. De kweek van vis en groente 
moet nog beter geprofessionaliseerd worden, maar geeft vrijwel voldoende eten voor het hele jaar.  

Website              
               
De website www.bahayaurora.nl is onderdeel van de professionele uitstraling die we willen 
uitdragen. Dit jaar wordt de website bijgewerkt.  

Social Media             
              
Bahay Aurora is actief op Facebook, Instagram en YouTube met bij elkaar 1.500+ unieke volgers. 
Afgelopen jaar is er -ondanks dat er weinig te vermelden was vanuit Bahay Aurora- toch 
regelmatig nieuws op de pagina geplaatst en hiermee gaan we ook dit jaar door. Door het aantal 
volgers mogen we concluderen dat men het waardeert en zo brengen we Bahay Aurora blijvend 
onder de aandacht van de mensen om hen te inspireren.  

Nieuwsbrieven 

Elk jaar in december krijgt u een een nieuwsbrief, per post of digitaal. Deze nieuwsbrief is een 
manier om u op de hoogte te houden, want niet al onze donateurs zijn actief zijn op internet.  
Daarnaast is het de bedoeling om elk kwartaal een digitale nieuwsflits te versturen.  

Vrijwilligers 

Helaas is het voor velen niet mogelijk gebleken te vliegen en zodoende geen toestemming om 
vrijwilligers te ontvangen. De corona situatie in de Filipijnen is momenteel (januari 2022) weer zeer 
zorgelijk. Slechts 45% gevaccineerden en heel veel extra maatregelen om verdere verspreiding te 
voorkomen. Nu worden de wereld geregeerd door de Omikron variant! 
We blijven hopen op betere tijden.   



Gemiddeld zijn alle producten op de Filipijnen met 5,3% gestegen.       
De producten die wij gebruiken zijn met 8,2% gestegen. 

De vrijwilligerswoning wordt voor de dagen dat hij niet gebruikt wordt, verhuurd via Airbnb of via de 
eigen website www.bahayaurorabandb.com.             
Vanwege de pandemie zijn deze inkomsten gestagneerd. 

Producten Prijzen in 2020 Prijzen in 2021

Kook-gas twee tanks per maand P 2.800                      € 49,12 P 3.400                      € 59,65

Rijst P 2.200  50 kg           € 38,60 P 2.700    50 kg.        € 47,37 

Tomaten P 140 per kg              €  2,46 P 200 p/k                   €  3.51

Uien P   60 per kg              €  1,05 P 180 p/k                   €  3,16

Knoflook P   60 per kg              €  1,05 P 180 p/k                   €  3,16

Varkensvlees P 250 per kg              €  4,39 P 480 p/k                   €  8,42

Kip P 120 per kg              €  2.10 P 180 p/k                   €  3,16

Olie P 150 per liter            €  2,63 P 160 per liter           €   2,81

Product  Verhoging in percentages.

Vlees + 12%

Vis +   9,5%

Groente + 11.4%

Cerials + 15,2%

Melk producten +   2.2%

Olie en vetten +   5,9%

Suiker en suiker gerelateerde producten +   1,8%



Financiële planning en verantwoording 

Verloop  Reserves

Algemene reserve

Saldo per 01-01-2021 14.648

Bij: Donaties en giften 60.506
     Acties 5.825

66.331

Af: Budgetbetalingen naar FABKI 73.675
     Diverse kosten 1.559

75.234

Overgeboekt van bestemmings-reserve 1.000

Saldo per 31-12-2021 6.745

Bestemmings-reserve 91.563

Bij: Donaties en giften 77.015

Af: Overgemaakt naar FABKI 104.718

Overgeboekt naar algemene resreve 1.000

Saldo per 31-12-2021 62.860



Stichting Noodhulp Filippijnen

Balans per 31-12-2021

Activa Passiva
RC ABN-Amro € 14.229 Algemene Reserve € 6.745
RC ING-Bank € 9.106 Bestemmings-reserve € 62.860
SP ING-Bank € 33.000
Vooruitbetaald € 13.270

Totaal Activa € 69.605 Totaal Passiva € 69.605

Staat van Inkomsten en uitgaven over 2021

Ontvangsten
Donaties en giften € 60.506
Eigen Fondsenwerving € 77.015
Acties € 5.825

Totaal ontvangsten € 143.346

Uitgaven
Besteed aan Budget € 73.675
Besteed aan Projecten € 104.718

€ 178.393
Administratie & PR € 89
Kosten Fondsenwerving € 633
Bankkosten € 837

Totaal uitgaven € 179.952

Meer uitgegeven dan ontvangen € 36.606



Stichting Noodhulp Filippijnen /  Financieel Verslag over 2021

Staat van Inkomsten en uitgaven over het jaar 2021

Inkomsten

Donaties en giften  €  60.506 

Fondsenwerving tbv Projecten  €  77.015 

Acties  €  5.825 

Totaal Ontvangsten  €  143.346 

Uitgaven

Besteed aan doelstelling / regulier  €  73.675 

Besteed aan doelstelling / projecten  €  104.718 

Kosten Beheer  €  1.559 

Totaal Uitgaven  €  179.952 

Resultaat (negatief)  €  36.606 

Resultaats-bestemming

Onttrokken aan Algemene Reserve  €  7.903 

Onttrokken aan Bestemmings Reserve  €  28.703 

Totaal  €  36.606 

INKOMSTEN

Onder donaties en giften worden o.a. de bijdragen vermeld van onze vaste maand-donateurs.

Dit is ca € 2.250 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 2022 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 gedeeltelijkvoor 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. Rijstactie € 5.030 en Eindejaarsactie € 795.

Het verloop van de bestemmings-reserves is als volgt:

Alle bedragen zijn in euro's.

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 22 februari 2022,

Bram Rozeboom, penningmeester



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 99,14 % van de uitgaven zijn besteed aan de doelstelling.

Een uitstekend percentage; er blijft niets aan de strijkstok hangen.

Alle vrijwilligers in Nederland werken geheel kosteloos.

De hierna volgende de tabel geeft een overzicht van de projecten (bestemmings-reserves).

Een aantal projecten zijn in 2021 afgewerkt; nieuwe projecten zijn o.a. zonnepanelen, digitaal

schoolbord, onderhoudsplan, noodhulp in corona 2022.

Langlopende projecten zijn nascholing, special kids en medical costs. 

Overschotten in projecten worden overgeboekt naar andere projecten of toegevoegd aan

de algemene reserve.

Naam Project
BeginSaldi Ontvangen Besteed Naar EindSaldi

1/1/21 in 2021 in 2021 Alg Reserve 12/31/21

1) Scholing 5.234 1.234 4.000

2) Special kids 5.218 2.336 2.882

3) Deepwell Pump 5.000 854 5.854 0

4) HalfwayHouse/exploitatie 2.022 2.022 0

5) Medical costs 22.194 1.442 20.752

6) Aquaponics 2.572 1.273 3.845 0

7) Electric Tri-Cycle 8.063 8.063

8) Herbouw/daklozen 17.443 1.260 16.744 1.959

9) Noodhulp inz corona 3.817 31.448 34.312 953

10) Bibliotheek 2.000 2.000

11) Aaankoop grond 15.000 157 15.157 0

12) Zwemlessen 2.000 1.000 3.000

13) Eenden/Ganzen 1.000 366 1.366 0

14) Zonnepanelen 6.000 6.000 0

15) Digiataal schoolbord 3.325 2.325 1.000 0

16) Onderhoudsplan 17.643 12.081 5.562

17) Noodhulp inz corona (2022) 13.689 13.689

TOTAAL € 91.563 € 77.015 € 104.718 € 1.000 € 62.860



Nawoord 
 
Een kindertehuis leiden op de Filipijnen is niet zo eenvoudig  
Werken met instanties en mensen is altijd gecompliceerd; zelfs de simpelste dingen vragen veel 
energie zoals de kwestie van netmeting. 

Vanaf 2019 is de teruglevering van zonne-energie niet met ons verrekend door provider Meralco. 
Sinds Maart 2021 wordt actie ondernomen om dat bedrag terug te vorderen, terwijl het niet zo 
ingewikkeld is. We zitten er achterheen en al jaren krijgen we geen elektriciteitsrekening … betaling 
is altijd vooruit. Gebeurt dat niet, wordt prompt de levering gestopt en duurt het maanden voordat 
ze weer aansluiten. Waarom eenvoudig als het ook ingewikkeld kan is blijkbaar het motto en de 
klant is koning ”hoe bedoelt U”  is frustrerend !! 
Helaas zijn deze situaties geen uitzondering; vrijwel alle overheidsinstanties functioneren niet 
goed. Soms geeft dat kleine problemen en vaker grote problemen. Wat er ook gebeurd, het moet 
opgelost worden, nooit opgeven, alleen het resultaat telt, dat is ons motto! 
  
Afgelopen jaar is ondanks zeer gebrekkig internet en het feit dat we niet naar de Filipijnen konden 
vliegen, zijn samen met het team tòch goede resultaten geboekt. Daar zijn we trots op. 
Het was erg moeilijk om de exploitatiekosten rond te krijgen. Met extra donaties van een aantal 
trouwe donateurs is het toch gelukt om onze medewerkers een dertiende maand te geven   
(verplicht door de wetgever) en dit ook dik verdiend. Men heeft keihard gewerkt tijdens Corona 
omdat de kinderen inmiddels al 2,5 jaar niet naar school gaan.  

Ook inzameling acties waren niet  mogelijk en daardoor meer problemen met de exploitatie.  
Die stip aan de horizon: projecten uitzetten om onze doelgroep te helpen en Bahay Aurora 
onafhankelijk maken van buitenlandse hulp is de droom voor de komende jaren. 

Balans  SNF 12/31/21 12/31/20

Activa

Betaalrekening ABN-AMRO  €  14.229  €  26.161 

Betaalrekening ING-Bank  €  9.106  €  22.152 

Spaarrekening ING-Bank  €  33.000  €  44.700 

Vooruitbetaalde projecten  €  13.270  €  13.198 

Totaal Activa  €  69.605  €  106.211 

Passiva

Algemene Reserves  €  6.745  €  14.648 

Bestemmings-reserves  €  62.860  €  91.563 

Totaal Passiva  €  69.605  €  106.211 

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 Aurora volgen eerst in 2022.



Dromen moet je hebben anders kun je dit werk niet doen. Dromen moet je waarmaken, dat geeft 
voldoening. Wij hopen dat U ook de komende jaren nauw betrokken blijft bij alle dromen, alle 
ontwikkelingen en projecten van Bahay Aurora. 
Wij zullen er alles aan doen om het werk van Bahay Aurora tot in lengte van dagen voort te zetten. 

  
Herke Smidstra, voorzitter Stichting Noodhulp Filipijnen 

 

               

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Arleen heeft ervoor gezorgd dat iedereen 
gevaccineerd is. Ook de kinderen < 12 jaar.

Benjie onze 65-jarige  
vrijwilliger met booster. 

70-plusser van onschatbare waarde voor 
Bahay Aurora. De watertoren was stuk, 
natuurlijk op dat deel geen garantie! 
reparatiekosten:  P 160.000 ( € 2.800) … 
na 5 dagen sleutelen had Angel het 
gevonden en gemaakt ! Dat was zeven 
maanden geleden, geen extra kosten.  
Hier “corona-proof” met booster !   

  April, dubbel gevaccineerd.

April, volledig gevaccineerd!


