
AFAS Kindernoodhulp
De afgelopen 2,5 jaar zijn rond de 150.000 maaltijden verstrekt aan arme kinderen 
in de omgeving van Bahay Aurora; dat was en is nog steeds erg nodig. Er wordt 
erg veel honger geleden op de Filipijnen en door de voedselhulp is voorkomen dat 
ongeveer duizend kinderen in deze periode niet ondervoed zijn geraakt. 
Helaas blijft het niet bij honger. Ouders die hun kinderen niet te eten kunnen geven,   
                               hebben ook geen geld voor medische kosten of reiskosten naar  

de dichtstbijzijnde school. 
Complexe problematiek waar Bahay 
Aurora antwoorden voor zoekt. Mensen 
moeten ook niet permanent afhankelijk  
zijn van voedselhulp. Onze Stichting 
Noodhulp Filipijnen is als partner door 
AFAS geselecteerd voor financiële onder-
steuning. Hierdoor kunnen jaarlijks projec-
ten ingediend worden voor een bedrag van 
100.000,- euro. Daar zijn we waanzinnig  
blij mee en ongelofelijk 
trots op. 

Herke en
 Arlene

Bericht van Herke en Arlene
Initiatiefnemers van Bahay Aurora

Beste mensen,

Afgelopen jaar is een opvallend rustig jaar geweest op Bahay Aurora. Waren er  
voorheen medewerkers voor de dag- en nachtdienst, nu zijn de groepsleiders zes 
dagen per week dag en nacht op het kindertehuis. Door die permanente aanwezigheid 
zijn er veel minder conflicten met de kinderen; er worden geen mensen tegen elkaar  
uitgespeeld en de kinderen zijn veel rustiger geworden. 

Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn de prijzen voor voeding explosief 
gestegen. Gelukkig zijn op de boerderij naast de groente ook eieren van de kippen 
beschikbaar. Hierdoor en door eerder genoemde reorganisatie van het personeel,  
zijn de exploitatiekosten niet gestegen. Daar zijn we trots op. 

We wensen jullie fijne kerstdagen en een gelukkig 2023 ! 

Herke Smidstra (Oprichter en voorzitter Bahay Aurora)

“Let all things be done in LOVE!”.
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Rijstactie
We gebruiken minimaal twee zakken rijst van  
50 kg per week. Rijst is als brood en aardappelen 
in Nederland. Zonder rijst breekt er opstand uit ! 

Net als vorig jaar willen we u dan ook verzoeken om 
een zak rijst te doneren:  
     

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

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



Vrijwilligers
‘Let all the things be done in love’. Dat is het 
eerste wat wij zagen toen wij aankwamen op 
Bahay Aurora. Dat is ook het gene wat wij de 
twee weken daarna sterk hebben gevoeld. 
Wat is het een bijzondere ervaring voor ons ge-
weest om alle lieve kinderen en staff te ontmoeten 
en te mogen meedoen met de dagelijkse bezig-
heden. Zo hebben wij de kinderen naar school 
gebracht, met ze gelachen, gedanst en gespeeld. 
Op de door ons georganiseerde talentenavond 
hebben wij gezien hoeveel kinderen dapper ge-
noeg waren om hun talenten te laten zien. Hopelijk 
hebben wij ze iets kunnen leren, maar het is in 
ieder geval zeker dat wij veel van hen hebben 
geleerd. Bahay Aurora heeft een plekje in ons hart 
veroverd. 

No goodbye, maar hanggang sa muli!

Willemijn en Tessa

Familie Wim Boer
Wim en Toni waren dertig jaar getrouwd 
en ze hebben hun gasten verzocht geen 
cadeaus te schenken, maar een donatie 
aan Bahay Aurora te doen. Dat heeft het 
prachtige bedrag van 300,- euro opgele-
verd. Nog van harte gefeliciteerd Wim en 
Toni. Een geweldig voorbeeld voor ande-
ren. We gaan rijst kopen voor dit bedrag. 

De vrijwilligers Willemijn en Tessa 
hebben middels allerlei activiteiten met 
de kinderen gedaan waaronder pannen-
koeken bakken. Ze hebben een mooi 
bedrag binnengehaald voor de rijstactie 
875,- euro.

John Loyd
Bram en Mandy, trouwe donateurs  
zagen foto’s van John Loyd.  
Een jongetje van tien jaar dat in een 
akelige bouwval woonde en bovendien 
een hazenlip had. 
Als gehandicapt kind ben je op de Filipijnen 
totaal geïsoleerd. Geen kind wil met je 
spelen en je wordt gediscrimineerd, heel 
triest. Door de operatie kan John Loyd 
weer lachen. Om het gezin echt vooruit  
te helpen hebben Bram en Mandy ook 
een huisje voor hen gekocht. Na de  
renovatie heeft John Loyd een heel ander  
leven gekregen. We zijn deze lieve mensen 
zeer dankbaar voor hun financiële onder-
steuning voor dit gezin.

Weer naar school
De kinderen zijn -vanwege corona- meer dan 
twee jaar niet naar school geweest. Gelukkig 
is het virus redelijk onder controle en heeft 
de overheid besloten dat de kinderen weer 
naar school kunnen; daar zijn ze heel blij om! 
Gelukkig is er helemaal geen achterstand 
opgelopen, omdat ze op Bahay Aurora de 
afgelopen periode online les hebben gehad. 
De groepsleiders hebben de rol van onderwijs-
krachten overgenomen. 

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

Vergunning
De afgelopen vier jaar was het Depart-
ment of Social Welfare niet op bezoek 
geweest door Corona, waardoor enor-
me achterstanden zijn ontstaan. 

Hierdoor is noodgedwongen bijna een jaar 
zonder vergunning gewerkt. Inmiddels is 
men langs geweest en kon de vergunning 
na medio november opgehaald worden. 
Een opluchting omdat het proces tijdig 
afgehandeld moest worden, opdat anders 
voor het eind van het jaar het proces vol-
ledig opnieuw moet worden opgestart en 
dat kan maanden in beslag nemen. 


