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Beste Vrienden,  
 
De kinderen van Bahay Aurora 

hebben allemaal veel meege-

maakt. Dat merk je aan het 

gedrag van de kinderen, moei-

lijk te corrigeren, heel veel aan-

dacht opeisen, dingen kapot 

maken, ruzie maken, pesten. In 

feite normaal gedrag voor een 

beschadigd kind. Met meer dan 40 kinderen op het terrein is het niet 

altijd even gemakkelijk voor medewerkers om  de kinderen altijd die 

aandacht te geven die ze nodig hebben. We doen natuurlijk ons 

best om die aandacht wel te geven en zo te zien zijn de kinderen 

vrolijk en enthousiast. Kinderen genieten van het moment, vervelen-

de gedachten worden al snel naar achteren geschoven, niet aan 

denken. Om de ervaringen toch een plekje te geven praten onze 

maatschappelijk werkers veel met onze kinderen, om dingen uit te 

leggen of vervelende ervaringen te helpen verwerken. Soms scha-

kelen we de hulp van een psycholoog of een psychiater in. Gestaag 

groeien we nu door naar 45 kinderen. Dat geeft allerlei extra werk-

zaamheden zoals de verhuizing van de kantoorruimte vanuit de 

tweede unit naar de nieuwe locatie. Met volle bezetting kun je geen 

kantoor houden op een unit. Ook trekken we extra medewerkers 

aan zoals een maatschappelijk werker, een huismoeder en een 

administratief medewerker. Alles geleidelijk  en afgestemd op het 

aantal kinderen. In Februari hebben we onze licentie weer verlengd, 

we hoefden geen aanpassingen te doen, alles was goed en daar 

zijn we trots op. Dankzij uw nooit aflatende steun zijn wij in staat om 

deze kinderen een menswaardige jeugd te geven.  

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

Van Herke en Arleen initiatiefnemers van Bahay Aurora 

Oproep: bestuursleden gezocht 

 
Bestuursleden zijn vaak heel moeilijk te vinden. We willen, door alle 

werkzaamheden die we in Nederland op de achtergrond hebben, het 

bestuur van SNF in Nederland heel graag uitbreiden. Bahay Aurora kan 

alleen maar goed draaien als ook in Nederland de achterban van de 

stichting actief betrokken is. We zoeken naar uitbreiding van het bestuur 

van mensen die “hart voor de zaak” hebben en dit uiteraard onbezoldigd 

willen doen, want elke euro stellen wij beschikbaar voor Bahay Aurora. 

Bent u  die persoon of kent u iemand die geschikt is en wij kunnen bena-

deren, stuur dan even een e-mail naar: herke@bahayaurora.org. 

Hulpverlening voor slachtoffer tyfoon 

 
In november werden de Filippijnen getroffen door een enorme tyfoon. De verwoestingen waren, en zijn nog steeds, gigantisch. Er kwam al 

snel een grote hulpactie op gang en Nederland heeft meer dan 30 miljoen euro gegeven voor de slachtoffers van deze ramp. Op dit soort 

momenten ben je trots om Nederlander te zijn, hier kunnen veel andere landen een voorbeeld aan nemen. De hulpverlening is in volle gang, 

maar de Filippijnen is niet voor niks een ontwikkelingsland. Het is heel erg moeilijk om op een juiste manier hulp te verlenen, dat de middelen 

bij de mensen terecht komen waar het voor bestemd is. Om dat te bereiken heb je een sterke organisatie nodig die lokaal goed op de hoogte 

is van hoe de hazen lopen. Internationale organisaties hebben vaak wel de organisatie graad, maar kennen de lokale situatie niet goed, hier-

door gaat er veel fout. Bahay Aurora heeft de kennis wel maar de organisatie graad niet, derhalve hebben we ervoor gekozen ons niet actief 

te bemoeien met de hulpverlening. We hebben wel 15 bedden aangeboden aan de overheid om kinderen in nood op te vangen in Bahay 

Aurora. Ondanks onze inspanningen en bemiddeling zijn er helaas geen kinderen uit het rampgebied opgevangen bij Bahay Aurora. Er zijn 

allerlei redenen te noemen waarom dit niet gebeurd is, maar in feite is geen excuus goed genoeg. Nog steeds leven kinderen in het rampge-

bied onder barre omstandigheden en we kunnen er niets aan doen. Vergeet niet dat de Filippijnen een groot land is en de ramp ongeveer 

1000 km verderop plaats vond. Zelfs een ogenschijnlijk simpel iets als bedden vullen met slachtoffertjes lukt ons niet, het geeft aan hoe inge-

wikkeld hulpverlening in dit land is. We hebben met pijn in ons hart uiteindelijk besloten om de bedden niet langer leeg te houden maar te 

vullen met kinderen uit onze omgeving die onze hulp ook hard nodig hebben.   

Zomerkamp wederom groot succes 

 
Het zomerkamp was ook dit jaar weer een daverend succes. We 

zijn 2 dagen en nachten te gast geweest bij de familie Blanco, 

een kunstenaars familie die een grote tuin heeft met een zwem-

bad, waar de kinderen zich naar hartelust kunnen uitleven. Alle 

medewerkers waren mee, ook zij ervaren het als een uitje en 

samen met de kinderen hebben ze beide dagen doorgebracht 

met spelletjes doen en zwemmen. De kinderen en de medewer-

kers hebben genoten van dit uitje. Met hartelijk dank aan de do-

nateurs die dit mogelijk hebben gemaakt.  

Herke en 
Arleen

Bericht van Herke en Arleen
Initiatiefnemers van Bahay Aurora

De afgelopen maanden hebben we veel nieuwe kinderen opgevangen. Veel nieuwe kin-
deren ineens zet de organisatie een beetje onder druk. Die kinderen zijn vrijwel allemaal 
nooit naar school geweest. Dat is een ingewikkelde situatie. Deze kinderen lopen uit 
de klas of zelfs uit school als ze geen zin meer hebben, ze vechten snel of stelen van 
andere kinderen. Allemaal gedragsproblematiek die niet zo eenvoudig te hanteren is. 
Met klassen van 50/60 kinderen hebben de leerkrachten bovendien geen tijd voor het 
ingewikkelde gedrag van onze kinderen. Men vindt ze lastig en wil ze het liefst van school 
verwijderen. We zijn in gesprek met school om te kijken hoe wij ze kunnen ondersteunen, 
zodat deze kinderen op school kunnen blijven. We denken aan een systeem van halve 
dagen voor bepaalde kinderen, die we dan zelf verder bijles geven. Dat is niet eenvoudig, 
het schoolsysteem is nogal rigide. Het is wel óf niet naar school. Een andere oplossing 
zou een groepsleider op school kunnen zijn die de weggestuurde- of weggelopen kinde-
ren gaat opvangen. Kinderen die nog nooit naar school zijn geweest kunnen zich slecht 
concentreren en zijn snel afgeleid. Rio is als eerste permanent verwijderd van school. 
Het is een jongen die een beperking heeft, dus het is op zich niet zo vreemd dat hij niet 
te hanteren is in de grote klassen op school. We geven hem nu les op Bahay Aurora. 
Je kunt het Rio niet kwalijk nemen, maar in zulke grote klassen moet er natuurlijk wel 
een beetje rust en orde zijn. Maar we doen wat we kunnen om kinderen zoveel mogelijk 
bagage mee te geven voor ze Bahay Aurora weer verlaten.  

Tot slot wensen wij onze donateurs en hun familie fijne feestdagen  
toe en alle goeds voor 2015. 

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

Vorig jaar had de Filipijnen te maken met tyfoon Haiyan. De schade 
was gigantisch en het menselijk leed niet te beschrijven. Langzaam 
maar zeker vinden herstelwerkzaamheden plaats. Het is een lange 
weg en het eind is nog niet in zicht. 

Bahay Aurora had 15 bedden ter beschikking gesteld voor slacht-
offers en dit ook aangegeven bij overheidsinstanties. Dit werd een 
ingewikkeld proces omdat Bahay Aurora buiten de regio van het 
rampgebied is gesitueerd. Uiteindelijk werden er toch 2 zusjes uit het 
rampgebied bij ons geplaatst. Het jongste meisje Marivic is 8 jaar, is 
doof en heeft spraakproblemen. Haar oudere zus Sharon is 12 jaar. 
Toen de kinderen bij ons kwamen waren ze ondervoed en ziek en 
hadden slechts de schamele kleren die ze droegen als bezit. Marivic 
gaat inmiddels naar een school die gespecialiseerd is in kinderen 
met een gehoor- en spraakstoornis. Ze heeft het wel moeilijk omdat 
ze vaak niet begrepen wordt door de andere kinderen en dat maakt 
haar dan boos. Toch gaat het met kleine stapjes steeds beter met 
haar omdat ze nu gebarentaal leert en onze medewerkers beheer-
sen inmiddels ook een beetje gebarentaal. Sharon heeft haar draai 
inmiddels wel gevonden. De kinderen hebben een pakket kleding 
en schoolspullen en hun leven is op dit moment weer een beetje 
op orde. Via Melissa de Wilde is destijds geld ingezameld voor de 
slachtoffers van ‘Haiynan’. We denken dat dit geld op deze manier 
goed besteed wordt. 

Let all things 

be done in love

Kindertehuis
op de Filippijnen

Zomerkamp

 Nieuws

Zomerkamp 2014 
Het zomerkamp was ook dit jaar weer een daverend succes.  
We zijn 2 dagen en nachten te gast geweest bij de familie Blanco, 
een kunstenaarsfamilie die een grote tuin heeft met een zwembad. 
Hier konden de kinderen zich naar hartenlust uitleven. Alle mede-
werkers waren mee. Ook zij hebben het ervaren als een uitje en 
samen met de kinderen hebben ze beide dagen doorgebracht met 
diverse activiteiten.  Graag zouden we in 2015 weer een zomer-
kamp willen organiseren.  We zoeken hier nog sponsors voor en  
wij informeren u graag over de mogelijkheden.  
Het zomerkamp kost ongeveer 
750 euro.



Kuya Niknok

Een berichtje van het secretariaat 
We willen graag iedereen bedanken die een donatie heeft gedaan, het doet ons als bestuur 
erg goed dat Bahay Aurora zoveel trouwe donateurs heeft. Soms krijgen we giften van men-
sen die nieuw voor ons zijn. Op de rekening verschijnt de naam en het bedrag, maar geen 
adres. En dan wordt het voor ons erg lastig om iemand persoonlijk te bedanken, al kunnen 
we deze donaties natuurlijk erg waarderen! Soms krijgen we post terug omdat iemand 
verhuisd is en het nieuwe adres onbekend is. Dat is jammer van de postzegel, maar we 
betreuren het meer dat we deze donateur niet hebben kunnen bereiken. Adreswijzigingen 
kunnen doorgegeven worden aan het secretariaat (zie onderaan de nieuwsbrief). 
Tot slot zou ik wederom een oproep willen doen. 
Wij zoeken nog altijd een nieuwe penningmeester al willen en kunnen wij onze huidige 
penningmeester Henk Klaassen eigenlijk niet missen. Het is noodgedwongen door zijn 
ziekte dat hij moet minderen en dat ik mij tot u richt: heeft u affiniteit met Bahay Aurora 
en het werk als penningmeester en bent u bereid om af en toe eens te vergaderen en de 
financiën bij te houden voor onze mooie, kleine anti-strijkstok stichting, meldt u zich dan 
gerust. Wij zijn blij met versterking binnen ons team in Nederland!

Eric en Rodel
verzekerd van opleiding
Melissa de Wilde heeft een aantal maanden als  
vrijwilligster bij Bahay Aurora gewerkt. Terug in  
Nederland heeft zij samen met haar ouders een
tuinconcert georganiseerd. Het doel was om de twee-
jarige studies van Eric en Rodel te helpen bekostigen. 
Het werd een ontzettend 
gezellige en ook zeer
succesvolle avond.  
Dankzij Melissa zijn de totale 
studiekosten gedekt en kan
Eric een ICT-opleiding 
volgen en kan Rodel worden 
opgeleid in de hotelbranche.

Walkathon 
Elk jaar wordt in Nederland 
rondom Venhuizen de 40.000 
meter mars (40MM) gelopen.  
De opbrengst van deze spon-
sorwandeltocht wordt geheel 
besteed aan verschillende 
projecten in minder ontwikkel-
de landen. Bahay Aurora is een  
van de projecten die jaarlijks 
gesteund wordt door 40MM. 
Daar zijn wij natuurlijk heel erg 
blij mee en dankbaar voor.  
Ieder jaar wandelen naast de 
vele wandelaars in Nederland 
ook veel mensen op diverse 
andere plekken van de wereld 
mee, uiteraard ook op de 
Filippijnen. Op 15 maart werd 
namelijk voor de tweede keer 
een ‘Walkathon’ door ons 
georganiseerd. Rond de 500 
mensen hebben meegelopen 
en dat was weer beduidend 
meer dan het jaar ervoor.   
De wandeltocht wordt een vas-
te activiteit van Bahay Aurora. 
Wie volgend jaar wil meelopen 
is van harte welkom!

Adresgegevens: 
Bahay Aurora / Stichting Noodhulp Filippijnen
Velderwoude 52, 5221 PC ’s-Hertogenbosch
+31(0)73 - 6124056  |  info@bahayaurora.nl 

Bankgegevens: 
NL94 INGB 0000 3877 83

of NL10 ABNA 0553 7732 83  
t.n.v. Stichting Noodhulp Filippijnen te ’s-Hertogenbosch.

www.bahayaurora.nl

Zoals u ziet heeft onze nieuwsbrief een nieuw uiterlijk gekregen. 
We willen Gaby Verheyen, Invormail Reclamestudio (www.invormail.nl) enorm bedanken voor haar prachtige ontwerp!

Wij zijn erg blij met versterking!

    Portret van 
een medewerker 
Mijn naam is Norson, ook wel bekend als “Kuya 
Niknok”. Ik ben 28 jaar en werk al 7 jaar als 
‘houseparent’ (huisvader) bij Bahay Aurora. Ik 
heb onlangs een bezoek kunnen brengen aan 
Nederland. Het was een fantastische ervaring om 
de Hollandse manier van leven te ervaren. Vooral 
de goed georganiseerde zaken als vervoer en 
onderwijs spraken me erg aan. Ook het belang 
van de klok/agenda was opvallend. Ik heb een 
bezoek kunnen brengen aan vrienden en familie 
en aan een aantal vrijwilligers die bij Bahay 
Aurora hebben gewerkt. Het was een eer dat 
zij mij wilden ontmoeten ondanks hun drukke 
schema’s. Nogmaals dank hiervoor. Ik begrijp de 
Hollandse cultuur nu een stuk beter.

Renovatie speeltuin 
Dankzij Sponsorplons
Elk jaar wordt in Enkhuizen de ‘sponsorplons’  
gezwommen. Kinderen zwemmen dan zoveel 
mogelijk gesponsorde baantjes en helpen hiermee  
kinderen in een ver land. Dit jaar is er gezwommen 
voor de kinderen van Bahay Aurora en daar zijn we 
natuurlijk heel blij mee!  
143 Kinderen deden mee en het was een groot 
succes. Met de opbrengst kan de speeltuin van het 
kindertehuis geheel gerenoveerd worden.
Inmiddels is er al veel  gebeurd, zo zijn er al betonnen 
paden naar alle speeltoestellen aangelegd en is er 
is een hekwerk geplaatst rond de schommel. Er kan 
nu ook gejogd worden rondom de speeltuin en daar 
wordt nu al elke dag gebruik van gemaakt. Op dit 
moment worden de puntjes op de i gezet  zodat onze 
kinderen weer volop in de speeltuin kunnen spelen. 
We willen alle zwemmers en de organiserende  
stichting EvO enorm bedanken voor hun geweldige 
en waardevolle bijdrage! Meer informatie op: 
www.sponsorplons.nl



Rijstactie
Rijst is het hoofdbestanddeel van alle maaltijden op de Filippijnen. Ook voor de kinderen die bij Bahay  

Aurora wonen. Onze kinderen krijgen 3 gezonde maaltijden per dag en daarbij mag rijst niet ontbreken.  

We hebben iedere week  3 zakken rijst (van 50 kg) nodig. De prijs van rijst fluctueert sterk door het jaar  

heen en is o.a. afhankelijk van weersinvloeden en import vanuit het buitenland.

In het droge seizoen is er genoeg lokaal geplante rijst voorradig en zijn de prijzen gunstig. We kopen daarom  

op dat moment de totale rijstvoorraad voor een heel jaar in bij een rijsthandelaar en betalen vooruit. De rijst blijft in 

opslag en elke week halen we 3 zakken rijst op voor het kindertehuis. 

Ieder jaar rondom kerst houden we een rijstactie om deze grote hoeveelheid rijst te kunnen aanschaffen.  

U kunt ons hierbij helpen door een deel van de benodigde hoeveelheid rijst te doneren.  

Wij waarderen dit enorm. 

 

Ter indicatie: 

1 hele zak rijst kost € 40,- 

½  zak rijst kost € 20,- 

¼  zak rijst kost € 10- 

Uiteraard kunt u ook een ander bedrag schenken.

U kunt het bedrag dat u wilt schenken overmaken op rekeningnummer NL94INGB0000387783 t.n.v.  

Stichting Noodhulp Filippijnen in ‘s-Hertogenbosch. Onder vermelding van ‘rijstactie’ en uw adresgegevens.

 

Herke en Arleen Smidstra

Dank u wel!  Salamat Po! 
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