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Beste Vrienden, 
 
Twintig jaar Bahay Aurora, in 
juni hebben we dat gezamenlijk 
gevierd. Wat is er toch veel 
gebeurd in die twintig jaar en 
wat hebben we toch veel kinde-
ren bij ons kindertehuis zien 
komen en gaan. Verderop in de 
nieuwsbrief kom ik hier nog op 
terug. Bahay Aurora heeft alles 

behalve een saaie zomer gehad.  
 
De kinderen zijn dankzij Wings of Support (een organisatie opgezet door 
KLM personeel) en Sandugo (Filippijnse organisatie) weer op zomerkamp 
geweest en daar hebben ze volop van genoten. Niet alleen de kinderen 
vinden dat fijn, maar ook de medewerkers genieten van dit soort uitstap-
jes. Zij gaan immers zelf ook zelden uit en al 
helemaal  nooit op vakantie. Op de Filippijnen 
gaat 98% van de bevolking niet op vakantie, ze 
gaan hooguit bij verre familie een paar daagjes 
op bezoek als het budget het toelaat. Dus ook 
voor medewerkers is het genieten om er eens 
even uit te zijn, ook al is het dan maar 3 kilome-
ter verderop.  
                                             
Op een ochtend in juli ,tot ieders verrassing, wie 
zat daar aan de ontbijttafel? Jawel, Lyn! Lyn 
was een jaar geleden samen met Elodie vrijwilli-

ger geweest voor een periode van 3 maanden. Nu kwam ze voor de zo-
mervakantie vrijwilligerswerk doen en dat vonden de kinderen natuurlijk 
erg leuk zo'n vertrouwd gezicht. Naast Lyn waren ook Jitske en haar moe-
der Monique naar Bahay Aurora gekomen voor vrijwilligerswerk. Jitske is 
een trainer en heeft trainingen gegeven aan de medewerkers en aan de 
kinderen. Omgaan met gevoelens stond centraal, een hele waardevolle 
bijdrage in een land waar men niet gewend is om over gevoelens te pra-
ten. Naast deze mensen verbleef er ook een groep kinderen van Y4Y en 
een groep Vliegende Meubelmakers (kom ik verderop in de nieuwsbrief 
nog op terug). Heel veel mensen bij elkaar en voor Arleen, die de begelei-
ding voor haar rekening nam, een stevige klus met name toen er grote 
overstromingen plaats vonden in het gebied waar het kindertehuis staat. 
Gelukkig hadden we deze keer geen schade en dat is grotendeels toe te 
schrijven aan de versterkingen van de buitenmuur die als gevolg van de 
vorige overstroming zijn gemaakt. Mensen die ons toen gesteund hebben, 
nogmaals onze hartelijke dank, we zijn zo blij dat we deze keer geen 
schade hebben gehad. 
Kerst rijstactie 
Bahay Aurora 20 jaar. Twintig jaar, niet tegeloven dat Bahay Aurora al 

weer zo lang bestaat. Samen met Gien Sloot 
waren Herke en Arleen naar de Filippijnen om 
het stuk grond te bekijken waar het kindertehuis 
zou moeten komen, een nat stuk rijstland, een 
paar honderd meter van de openbare weg. Tot 
de knieën in de blubber zeiden we tegen elkaar: 
” Hier moet het dan gebeuren ! “  Het is ook in-
derdaad gebeurd, het enthousiasme is veran-
derd in realisme en de droom is werkelijkheid 
geworden. Inmiddels is Bahay Aurora een thuis 
geweest voor honderden kinderen en de organi-
satie is professioneler en sterker dan ooit tevo-
ren. We gaan het 21ste jaar met vertrouwen 

tegemoet, maar ook met financiёle bezorgdheid. Daarom vragen wij uw 
aandacht voor onze Kerst rijstactie. 
De kids eten 3 zakken per week en een zak van 50kg rijst kost € 24,-. 
Voor  2013 hebben we veel zakken rijst nodig. Steun ons a.u.b. met een 
rijst bijdrage! Namens Bahay Aurora:  
Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar! 

Stephanie op bezoek bij Bahay Aurora 
 

Hoi, Ik ben Stephanie en ik ben sinds oktober als vrijwilliger aan het werk bij 
Bahay Aurora! Wat is het hier toch geweldig! Mijn droom gaat hier echt in ver-
vulling. Vorige maand ben ik afgestudeerd als verpleegkundige aan de Saxion 
Hogeschool in Enschede en ik heb altijd al gezegd dat ik na mijn studie eerst 
in het buitenland vrijwilligerswerk wilde gaan doen. En nu is het dan zover.  
Ik heb de kinderen en de leiding al een 
beetje leren kennen en kan het gewel-
dig goed met ze vinden. 
  
Met financiële steun uit Nederland zal 
ik hier een medische ruimte in gaan 
richten voor de kinderen van Bahay 
Aurora. 
 
Groetjes, 
Stephanie 
Ps. Volg mijn belevingen via: http://stephanieopdefilipijnen.reislogger.nl/ 

Van Herke en Arleen (initiatiefnemers van Bahay Aurora) 

Petra bedankt !  
 
Op onze bestuursvergadering van 6 oktober jl. maakte Petra bekend dat 
ze om persoonlijke redenen haar functie binnen het bestuur wil neerleg-
gen. Petra is betrokken geweest bij ons kindertehuis vanaf de allereer-
ste dag dat de Stichting 20 jaar geleden is opgericht. Als trouwe dona-
teur heeft ze ons al die jaren gesteund, als bestuurslid heeft ze zich 
ingezet om de “Club van 100” op te richten, een groep mensen die met 
een jaarlijkse bijdrage ons (deel) project voor de opvang van verstande-
lijke beperkten steunt.  
 
Twee jaar geleden is Petra samen met haar man op bezoek geweest op 
de Filippijnen en heeft met eigen ogen kunnen aanschouwen waar ze 
zich al die jaren voor ingezet heeft. Al met al heeft Bahay Aurora al een 
hele historie met Petra en om haar eigen woorden te gebruiken: "we zijn 
nog niet van haar af".  
Gelukkig zal ze ook in de 
toekomst incidenteel, waar 
mogelijk, initiatieven ont-
plooien om de kinderen van 
Bahay Aurora te ondersteu-
nen.  
 
Petra, heel hartelijk dank 
voor je jarenlange inzet 
en ondersteuning!  

http://stephanieopdefilipijnen.reislogger.nl/foto/helft/stoere-kerel.634108


 Adres en Bankgegevens: 
Bahay Aurora/ Stichting Noodhulp Filippijnen 
Velderwoude 53 
5221 PC ‘s Herogenbosch 
Tel: 073-5211028 
info@bahayaurora.nl  
www.bahayaurora.nl 
 
 
 
ING  387783 
ABN 553773283 
t.n.v. Stichting Noodhulp Filippijnen 
te ‘s Hertogenbosch 

Bahay Aurora 
Bahay Aurora is een kindertehuis in Baras, op de Filippijnen.  

 
Het kindertehuis biedt onderdak aan 45 straatkinderen die 
om diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen.  
Het tehuis is een initiatief van Herke en Arleen Smidstra.  
Samen met hun medewerkers doen zij elke dag hun best 
om de kinderen met alle liefde een veilig thuis te kunnen 
geven. Alle kinderen gaan naar school.  
 
Op het terrein is ook een schoolgebouw aanwezig De 
kinderen krijgen hier individueel onderwijs, huiswerkbege-
leiding en computerles. In de middaguren is er opvang 
voor kinderen met een verstandelijke beperking.  

Jitske en Monique,  
vrijwilligers augustus 2012                   

Eindelijk is het zover; daar sta ik dan, samen 
met mijn moeder, in Bahay Aurora, Baras. Dertig 
graden, een tropische regenbui en een hele 
groep kinderen om ons heen die nieuwsgierig 
vraagt hoe we heten en wat we komen doen. 
Wie had dat ooit gedacht, dat ik dit bijzondere 
avontuur samen met mijn moeder aan zou gaan. 
Mijn moeder heeft, na jaren van dromen over 
een project in een kindertehuis ver weg, de stap 
genomen om te gaan vliegen. En nu zijn we 
samen hier! 
Deze maand gaan we aan de slag om een soci-
ale vaardigheidstraining te ontwikkelen in sa-
menwerking met het personeel van Bahay Auro-
ra, om deze vervolgens in de praktijk te brengen. 
Daarnaast zal ook het personeel getraind wor-
den om deze training te geven en 
wordt er een supervisiegroep 
gestart die over zal gaan in een 
intervisiegroep wanneer ik weer 
terug in Nederland ben. Gelukkig 
is er nog voldoende tijd over voor 
een hoop andere leuke activitei-
ten zoals theater, knutselen, 
dansen, zwemmen,sporten en 
karaoke!  

Waarom een sociale vaar-
digheidstraining? Voor 
iedereen is het belangrijk 
om zich op sociaal en 
emotioneel vlak te ontwik-
kelen. Zeker voor deze 
tehuiskinderen, die vaak 
te maken hebben met een 
achterstand op dit gebied. 
Er wordt in de training onder andere aandacht 
besteed aan emoties, omgaan met boosheid en 
stress, nee zeggen, grenzen aangeven, het ge-
ven en ontvangen van complimenten, samen-
werken en compromissen sluiten. 
Na een geslaagde training voor het personeel 
gaan we aan de slag met de kinderen. Vijfen-
twintig stuks in de leeftijd van 9 tot en met 19 
jaar. Vijfentwintig kinderen die, ondanks hun 
leeftijd- en niveauverschil en hun drukke sche-
ma’s, enthousiast deelnemen aan de acht trai-
ningsbijeenkomsten. Wat ben ik trots! Wat een 

bijzondere kinderen. 
Keer op keer ben ik 
onder de indruk van hun 
inzicht, de ervaringen, 
de verhalen die ze de-
len, de inzet, de samen-
werking en de openheid. 
De training wordt afge-
sloten met een middag 

vol met activiteiten die de kinderen zelf 
bedenken, voorbereiden en uitvoeren. 
In deze allerlaatste opdracht komen 
alle voorgaande thema’s terug; samen 
een opdracht bedenken en uitvoeren. 
Hoe werk je samen als je het niet met 
elkaar eens bent, je verantwoordelijk-
heid nemen over een taak, initiatief 
tonen maar ook niet onbelangrijk sa-

men plezier hebben. Aan het einde van de rit 
hebben de kinderen hun certificaat voor het vol-
gen van de training meer dan dik verdiend. 
Tenslotte een dankjewel. Dit project had niet zo 
succesvol kunnen zijn zonder de inzet van het 

personeel van Bahay Aurora, salamat po!  

De volgende dankjewel gaat richting Herke en 
Arleen; wat doen jullie een fantastisch werk. 
Bedankt voor jullie 
inzet en jullie 

gastvrijheid.  

En de laatste gaat 
naar de kinderen, 

thank you po!  

Let all things be 
done in love. 
 
Jitske Varkevisser 

 

Marvin neemt  
afscheid 
 
Marvin kwam als een klein jongetje bij 
Bahay Aurora wonen. Hij was toen 
vier jaar oud. Inmiddels is Marvin al 19 
jaar en heeft hij besloten om Bahay 
Aurora te verlaten en op eigen benen 
te gaan staan.  
Marvin heeft de middelbare school 
afgerond en we hebben hem nog een 
aanvullende cursus gegeven om met 
elektra te kunnen werken.  
 
De afgelopen maanden werkte  
Marvin in een restaurant niet ver van Bahay Aurora. Hij sliep nog wel 
bij ons, maar was al veel van huis. Inmiddels heeft Marvin de stap 
gezet om op zich zelf te gaan wonen.  
 
Het ga je goed Marvin !   

Dankzij uw financiële steun hebben deze kinderen een kans op een betere toekomst … 

Vliegende meubel-
makers & Youth 4 Youth 
 
Net als vorig jaar is er groep meubelmakers in opleiding een heel jaar bezig geweest met 
fondsenwerving om gezamenlijk naar de Filippijnen af te reizen om de handen uit de mou-
wen te steken. Dit jaar hebben de jongens, onder leiding van Klaas, tafels en banken ge-
maakt. De tweede unit heeft een overdekte veranda waar mensen regelmatig gezamenlijk 
eten of bijbelles volgen. De tafels die we hadden waren nodig aan vervanging toe. Ook het 
bankje onder de mangoboom is vervangen en als klap op de vuurpijl hebben ze een 
“kubu” aangeschaft voor in de tuin. Dat is een Filippijns tuinhuis waar de kinderen met 
elkaar kunnen “chillen” als het overal te heet is. Heel hartelijk dank jongens! 
 
Youth 4 Youth is een initiatief opgezet door een hockeyclub uit Den Haag. Men wil de 
kinderen naast goed hockey iets meer meegeven en doen dat in de vorm van vrijwilligers-
werk bij verschillende ontwikkelingsprojecten. De kinderen hebben een jaar de tijd om 
fondsen te werven om de reis te bekostigen en om een donatie te doen aan het project. 
Bahay Aurora heeft net als vorig jaar deze bezoekers, als onze kinderen naar school wa-
ren, meegenomen om de omgeving en de gebruiken op de Filippijnen te leren kennen. De 
kinderen hadden het fantastische bedrag ingezameld van € 3000,-, hiervan kunnen we 
een jaarsalaris van een maatschappelijk werker bekostigen. Heel hartelijk dank Y4Y! 

mailto:info@bahayaurora.nl
http://www.bahayaurora.nl


DONATIE / MACHTIGINGSFORMULIER  
 
 
Om al onze kinderen in het kindertehuis te kunnen blijven helpen, zijn wij steeds op zoek naar mogelijkheden om 
onze inkomsten te vergroten. Wij kunnen daarbij niet zonder u! 
 
Wij denken aan een mogelijke verhoging van uw maandelijkse donatie; aan  incidentele giften bijvoorbeeld  in het 
kader van de rijstactie; aan het werven van een nieuwe donateur in uw familie, vrienden‐ of kennissenkring. 
De Nederlandse overheid vindt giften aan goede doelen zo belangrijk, dat zij onder bepaalde voorwaarden deze 
giften aftrekbaar heeft gemaakt voor de inkomstenbelasting.  
Ook dat kan interessant zijn voor u en voor Bahay Aurora! 
 
Op dit formulier kunt u uw gegevens vermelden en een keuze maken voor een mogelijkheid, die u aanspreekt: 
 

Voorletter(s)   

Naam   

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Telefoonnummer   

E‐mail   

Bankrekeningnummer   

 
A. Ik ben al donateur voor een bedrag van € ........ per maand en verhoog mijn maandelijkse donatie 
   naar € ........                

B.  Ik doe een incidentele gift van € ........ 

C. In het kader van de rijstactie wil ik doneren: 

o 1/2 zak rijst      (bedrag van € 12,‐‐) 

o 1 hele zak rijst    (bedrag van € 24,‐‐) 

o Meerdere zakken rijst   (bedrag  aantal .... zakken maal € 24,‐‐) 

D. In het kader van “werf een nieuwe donateur” mag contact worden opgenomen met de 
        heer/mevrouw ................................................... op zijn/haar e‐mailadres ……………………..........................  
  of via de telefoon op nummer ...................................................   

E. Ik ben geïnteresseerd in fiscaal vriendelijk schenken. Neem contact met mij op. 
 
U kunt zelf een bedrag overboeken op  bankrekeningnummer 553773283 van de Stichting Noodhulp Filippijnen of 
wij verzorgen via automatische incasso de overboeking. In dat laatste geval verzoeken wij u SNF te machtigen om 
het bedrag van uw keuze van uw rekening te mogen afschrijven door het plaatsen van uw handtekening. 
 
Plaats:                                                                  Handtekening: 
Datum: 
 
 
Als u het niet met een periodieke afschrijving eens bent, kunt u binnen 56 kalenderdagen het bedrag door uw 
bank laten terugboeken. U kunt de automatische incasso eenvoudig stopzetten door het sturen van een berichtje 
aan info@bahayaurora.nl. 
 

Stuur dit formulier naar:   penningmeester SNF, Velderwoude 53, 5221 PC  ’s‐Hertogenbosch 
         of scannen en als bijlage verzenden naar info@bahayaurora.nl  
 
Veel informatie over allerlei zaken vindt u op de website www.bahayaurora.nl  Kijken dus! 
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