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Beste vrienden van Bahay Aurora,

De situatie op de Filipijnen is onverminderd zorglijk. Er zijn weinig mensen  
gevaccineerd, de zorg is zwaar overbelast en veel ziekenhuizen nemen geen  
patiënten op. Heel veel verpleegkundigen vertrekken om in het buitenland te gaan  
werken.  Arme mensen kunnen zich niet of moeilijk laten behandelen voor corona, 
omdat ze de medische kosten  eenvoudig weg niet kunnen betalen. Op dit moment is 
20% van de bevolking gevaccineerd en er zijn wel wat vaccins beschikbaar, maar er 
zijn ook veel mensen die zich niet willen laten vaccineren. Met onze medewerkers  
gaat het goed alhoewel we ook een medewerkers hebben die zich niet wil laten 
vaccineren. Door snel en adequaat te reageren, heeft Arlene al een half jaar geleden 
geregeld dat de meesten gevaccineerd werden. Nu worden de kinderen vanaf 12 jaar 
gevaccineerd en later de 5-jarigen en ouder. Bahay Aurora laat de kinderen zo snel 
mogelijk vaccineren en gelukkig is een deel al gevaccineerd. 

De bekende Filipijnse journalist Maria Reza heeft de Nobel prijs voor de vrede  
gewonnen. Dat is natuurlijk fantastisch voor haar maar het geeft ook aan hoe ernstig 
de politieke situatie op de Filipijnen is. De vrijheid van meningsuiting staat sterk onder 
druk. Het vermoorden van “drugdealers” door de politie gaat onverminderd door.  
Het is alleen de vraag of deze mensen echt schuldig zijn of uit de weg worden geruimd, 
omdat ze belastende info over de politie hebben. Erg triest allemaal.

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 2022 wens ik iedereen vooral een  
goede gezondheid toe.  

Herke Smidstra (Oprichter en voorzitter Bahay Aurora)

“Let all things be done in LOVE!”.
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Rijstactie
Vindt u ook dat wij goed werk verrichten?  
Dan vragen we u net als voorgaande jaren om 
een zak rijst voor het kindertehuis te doneren. 
Rijst is zo belangrijk voor Bahay Aurora,  
de kinderen eten dit vaak 2-3x per dag en is  
derhalve een flinke kostenpost op de dagelijkse 
uitgaven. Een zak rijst kost 35,- euro. 

U kunt uw gift overmaken aan:  
St. Noodhulp Filipijnen IBAN NL 10 ABNA 
0553 7732 83 o.v.v Rijstactie. 

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

Wijk herbouwd
Het afgelopen jaar heeft Bahay Aurora voor het 
eerst in dertig jaar heel actief bijgedragen om 
buiten de poort hulp te bieden. 

Zo is er een woonwijk met twaalf huizen tot de 
grond afgebrand. Dankzij Bahay Aurora en een gulle 

sponsor is de hele wijk herbouwd en hebben vele gezinnen 
met kinderen gelukkig weer een dak boven hun hoofd. Het 
unieke aan dit project was dat de mensen zelf hun huisjes 
hebben herbouwd. 

Wij hebben het materiaal beschikbaar gesteld en er  
opgelet dat iedereen evenveel materiaal 
heeft gekregen. 

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



COVID-19
De Filipijnse samenleving bestaat uit een hele 
grote middenklasse, mensen die goed opge-
leid zijn en in Manila werken. 

Deze mensen moeten in de ochtend rond vier uur 
naar hun werk en komen pas in de late avond 
weer thuis. Door deze lange werkdagen huren 
ze vaak arme of niet opgeleide mensen in om 
huishoudelijke werkzaamheden te doen. Deze 
arbeiders uit de middenklasse zijn vrijwel allemaal 
hun baan kwijt geraakt, doordat  in verband met 
corona maatregelen Manila erg moeilijk bereik-
baar is geworden. Zij worden vaak financieel 
gesteund door buitenlandse familie en zodoende 
geholpen in het levensonderhoud. De keerzijde  
is echter, dat men geen huishoudelijke hulp  
meer nodig heeft. Het huispersoneel heeft geen 
inkomsten en lijd honger. Om te zorgen dat hun 
kinderen niet ernstig ondervoed raken, hebben 
we in samenwerking met de AFAS Foundation 
kindernoodhulp verstrekt. Twee keer per week 
gaan we naar wijken waar de armoede en honger  
het hoogst is; het afgelopen jaar zijn daar 
ca. 80.000 maaltijden aan kinderen verstrekt. 
Hierdoor is de kans op ondervoeding behoorlijk 
verminderd.  

Onderwijs
De kinderen van Bahay Aurora zijn 
sinds het uitbreken van corona de deur 
niet uit geweest. 

We geven les op de woonlocatie en doen 
daarnaast veel activiteiten. Zo volgen 
ze nog steeds onderwijs, maar missen 
natuurlijk wel hun vriendjes en een deel 
van hun vrijheid. Ons voordeel is dat wij 
een vrij grote buitenruimte ter beschikking 
hebben. De kinderen in de wijken zitten 
veelal in kleine hutjes en dat is natuurlijk 
erg saai, vooral als ze niet over een com-
puter of mobiele telefoon beschikken en 
dan ook geen lessen kunnen volgen. 

Speeltuin
We gaan de speeltuin veiliger  
maken en vernieuwen. 
Een aantal speeltoestellen zijn aan ver- 
vanging toe. Daarnaast gaan we nog  
een keer kindernoodhulp aanvragen en  
hopelijk voor de laatste keer!

Nieuw bestuurslid 
Bram onze zeer gewaardeerde penning- 
meester gaat binnen afzienbare tijd 
het stokje doorgeven aan de volgende 
penningmeester. 

We hebben hiervoor Jeroen Veldman 
beschikbaar gevonden, hij werkt al acht 
jaar als financieel controller bij Volkers 
Wessel. We zijn nu in het stadium dat de 
verantwoordelijkheden langzaam maar 
zeker overgedragen worden aan Jeroen. 
Het is ontzettend fijn dat Bram ons zoveel 
tijd heeft gegeven om een vervanger te 
vinden. Hartelijk welkom bij ons team! 

Fiets-taxi project
Ex-bewoners van Bahay Aurora kunnen dan 
via Bahay Aurora gebruik maken van zo’n 
fiets-taxi. 
Hiermee kunnen ze een inkomen  
genereren en ook voor Bahay Aurora zal het 
inkomsten generen.

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

Jeroen Veldman

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

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. 


