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Beste Vrienden, 
Ongeveer 20 jaar geleden ston-
den we tot onze knieën in de 
blubber op een stukje rijstland 
(halve hectare) ergens tussen 
Morong en Baras. Om er te 
komen moesten we door een 
ander stuk rijstland, over een 
riviertje waar toen nog een 
boom overheen lag. Hier moest 
het gebeuren;  

hier zou een kindertehuis gebouwd worden.  
Één jaar eerder werd de Stichting Noodhulp Filippijnen opgericht in Ne-
derland. Het bestuur werd gevormd door de toenmalige waarnemende 
Ambassadeur van de Filippijnse Ambassade, Gien, Herke en Arleen. De 
Stichting was nodig om fondsen te kunnen werven in Nederland.  
Arleen vertrok naar de Filippijnen om met de eigenaren van de grond te 
onderhandelen om een weg aan te leggen, zodat we de locatie konden 
bereiken. Toen ze terug kwam was de weg aangelegd met een brug naar 
het stuk land waar het kindertehuis moest komen. Zonder weg was het 
onmogelijk om materialen af te leveren op de bouwlocatie.  
Bijna twee jaar later stond het eerste gebouw en werden de eerste kinde-
ren opgenomen. De Stichting in Nederland ging donateurs werven om de  

maandelijkse exploitatiekosten te kunnen betalen. Er zijn vele acties met 
honderden betrokken mensen geweest om te komen tot waar we nu 
staan. 
 
Er staat nu een professionele organisatie met 12 medewerkers. We heb-
ben nu drie woongebouwen waar we maximaal 45 kinderen kunnen op-
vangen. Er is een schoolgebouw met twee lokalen, het ene voor opvang 
van kinderen met een verstandelijke beperking en huiswerkklas. Het an-
dere lokaal dient als computerruimte en hier wordt yoga gedaan. We heb-
ben een prachtig overdekt basketbalveld, met podium, voor sport en an-
dere activiteiten. Er is een nieuwe keukenruimte die we binnenkort in ge-
bruik gaan nemen.  We hebben een mooie speeltuin en er is een woon-
ruimte voor onze maatschappelijk werkers met een opslag. In de tuin 
staan veel  fruitbomen en het geheel  is opgehoogd en ommuurd. Kortom 
een prachtige, veilige  locatie met goede faciliteiten, die ook goed onder-
houden zijn.  
Door de jaren heen hebben enorm veel mensen een bijdrage geleverd om 
Bahay Aurora te verbeteren of te ondersteunen. In Nederland krijgen in-
stellingen geld van de overheid om hun exploitatie en  facilitaire zaken 
mee te bekostigen, hier is dat anders. We zijn 100% afhankelijk van dona-
ties en giften. Dat maakt het soms heel erg moeilijk om elke maand de 
eindjes aan elkaar te knopen. Na 20 jaar kunnen we echter met trots zeg-
gen dat het nog steeds lukt om kinderen met hele grote problemen een 
goed onderdak te geven. We zijn dan ook zeer dankbaar voor Uw steun 
door de jaren heen. 

Groot feest 20-jarig bestaan  
 
Op zaterdag 2 juni aanstaande wil de stichting het 20-jarig bestaan van Bahay Aurora uitbundig 
vieren en we doen dat het liefst samen met U. We hopen u te mogen begroeten en hebben een 
spectaculair programma voor u in petto dat geschikt is voor jong en oud. U krijgt ook informatie 
over de laatste ontwikkelingen in het  kindertehuis, want dat is voor ons de reden om samen te 
komen! 
Het wordt een prachtige avond 
die u voor geen goud wilt mis-
sen. We verklappen nog niet 
alles maar lichten alvast een 
tipje van de sluier op. U kunt 
voor 15 euro per persoon genie-
ten van een heerlijk doorlopend 
Filipijns buffet met vooraf een 
welkomstdrankje en een loterij. 
Houdt u van Filipijnse zang en 
dans of bent u daar juist nieuws-
gierig naar? Dan bent u bij ons 
aan het goede adres. Er zullen ook hedendaagse artiesten van formaat aanwezig zijn (die hun medewer-
king gratis hebben toegezegd voor Bahay Aurora!) waaronder de dansgroep All Style Division (zie foto 
met de kinderen), zanger Marcel Duprix en Princess Inge. De laatste twee  zijn zeer  bekend van de Ne-
derlandse televisie. Marcel Duprix is bekend van het tv-programma “The Winner Is”. Princess Inge is een 
ster in “Nederland Hollywood vrouwen” en is inmiddels “goodwill ambassador” en vaste donateur van 
Bahay Aurora. We sluiten de avond af met de bekende dj en tv-personality Kelly Pfaff, dus de beentjes 
kunnen ook nog van de vloer! Nogmaals: wij hopen u te mogen begroeten 
 
Wanneer: zaterdag 2 juni a.s. 
Waar: Engelenburcht in Engelen - ‘s-Hertogenbosch 
Adres: Heuvel 18, 5221 AP te ‘s-Hertogenbosch (Engelen) 
Tijd: vanaf 17:00 uur start het programma 
Toegangsprijs: 15 euro per persoon (inclusief heerlijke Filipijnse maaltijd en welkomst drankje)  
Aanmelden: via info@bahayaurora.nl, de toegangsprijs dient vooraf te worden voldaan. 

Van Herke en Arleen (initiatiefnemers van Bahay Aurora) 

Slim schenken via  
notariële akte 
 

De Stichting Noodhulp Filippijnen (SNF) is 
een zogenaamde ANBI instelling en wordt 
door de fiscus erkend als een goede doelen 
stichting. Dat betekent, dat gebruik kan wor-
den gemaakt van de periodieke gift. Deze 
periodieke gift is in tegenstelling tot de 
“gewone” gift volledig aftrekbaar van uw 
belastbaar inkomen. Voorwaarde voor volle-
dige aftrekbaarheid van de gift is dat deze 
notarieel vastgelegd moet worden voor een 
minimale periode van vijf jaar. Afhankelijk 
van uw inkomen en uw leeftijd ontvangt u 
16% tot 52% van het jaarlijks geschonken 
bedrag terug van de belastingdienst. 
 
Graag verwijzen wij u naar onze website 
(www.bahayaurora.nl). U vindt daar uitge-
breide informatie over notariële schenkingen. 
U kunt uw voordeel berekenen en u vindt op 
welke manier u heel eenvoudig het opmaken 
van een notariële akte in gang kunt zetten. 
Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen 
met de penningmeester van SNF via e mail 
(henk@bahauaurora.nl) of via de telefoon 
(073-5211028). 
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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, huiswerkbegeleiding en computerles.  
In de middaguren is er opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking.  
 

Kindertehuis Bahay Aurora wordt vanuit Nederland ondersteund door de Stichting 

Noodhulp Filippijnen. 

SING, DANCE & FLY  

 
Het is een beetje koud en mieze-
rig Hollands weer als ik op zater-
dag 10 maart in de rij sta te wach-
ten voor onze vlucht met Sunshi-
ne Airlines. In de vertrekhal staan 
kraampjes met souvenirs uit de 
hele wereld, door de luidsprekers 
worden steeds updates gegeven 
over vertragingen en andere be-
richten.  
De vertrekhal is een mierenhoop 
van luchtvaart personeel die in hun blauwe 
uniformen van hot naar her rennen. Het is een 
drukte van belang en de spanning van de 
wereldreis giert door mijn aderen. We hebben 
allemaal een echt ticket, de rij voor de contro-
le poortjes is lang en als ik mijn koffer door het 
poortje schuif slaan alle seinen op rood. Er 
blijkt een bom in mijn koffer te zitten…er moet 
stevig onderhandeld worden om toch door de 
controle te komen. Piloot Baksteen (dat wordt 
nog wat…) geeft het vertreksein en daar gaan 
we dan. De purser heeft wat problemen met 

een lastige passagier 
(Mevr. Ragebol) maar dat 
is al snel onder controle.  
Na de vliegveiligheidsin-
structies door het  zijn we 
onderweg naar het war-
me zuiden. Spanje wordt 
aangedaan en de kinde-
ren van het Sunshinekoor 
brengen een prachtig lied 
ten gehore. Met zang 
en dans gaan we 
naar Italië waar we 

nota bene getrakteerd worden op twee 
echte operazangeressen, geweldig! Op 
naar Siberië, Mevrouw Ragebol blijft een 
probleem voor de purser. Haar koffer is 
zoek geraakt….nou ja, onderbroeken kun 
je overal kopen.  
 
Inmiddels zijn we in geland op de Filippij-
nen. De kinderen van Bahay Aurora dan-
sen tussen bamboepalen tinikling, een 
lokale dans. Daarna zijn ze te zien op een 
groot scherm en zingen ze “twee emmer-
tjes water halen”. Dan krijgen we last van 

turbulentie en onweer onderweg. Voordat we 
het weten moeten we een noodlanding ma-
ken. Gelukkig heeft piloot Baksteen vaker met 
dit bijltje gehakt en we overleven de crash. 
Maar nu we toch op het onbewoonde eiland 
geland zijn worden we tijdens de reparatie van 
het vliegtuig door de kinderen van het koor en 
de balletschool met meer mooie liedjes en 
dansjes vermaakt. De kinderen zingen prach-
tig en de kostuums zijn een lust voor het oog. 

De uitgekiende combinatie 
van zang, dans, levende 
muziek, kostuums, decors, 
licht en geluid is een ge-
weldig schouwspel.  
 
Onze wereld reis komt ten 
einde als we weer in Enk-
huizen Airport aankomen. 
We hebben allemaal ge-
noten van deze fantasti-
sche wereldreis.  
 
 
 

Kinderkoor Sunshine heeft met dit concert 
meer dan 10.000 euro voor Bahay Aurora bij 
elkaar gevlogen. Een werkelijk fantastisch 
resultaat ! 
De kinderen van Bahay Aurora zijn nauw 
verbonden met de Sunshine kinderen, we 
hopen dat ook in de toekomst die innige band 
zal blijven bestaan.  Aan de kinderen van 
Bahay Aurora zal het niet liggen. Deze zomer 
als ik samen met de kids ga hardlopen, gaan 
we in de auto, op weg naar het hardloopter-
rein,  uit volle borst met zijn allen zingen. U 
raadt het al: “Twee emmertjes water halen”.  

Gesprek met één van de kinderen  
Door Elodie en Lynn (bezochten het kindertehuis in maart 2011) 
 
Ze is nu 17 jaar oud en woont sinds 2002 in Bahay Aurora. Haar ouders zijn gescheiden. Ze 
is bij haar moeder gaan wonen, terwijl haar broers en zussen naar haar vader gingen. Ze 
weet op dit moment niet waar ze precies zijn. Vanaf het moment dat haar moeder een nieuwe 
vriend kreeg, werd zij misbruikt en geslagen door hem. Haar moeder is wat dit betreft nooit 
voor haar opgekomen. Hoewel ze nog maar zeven jaar was, heeft ze de moedige beslissing 
genomen om dit niet langer te willen en is zij van huis weggelopen. Haar buurvrouw zag dit 
en heeft haar naar de DSWD gebracht. Zodoende zit zij nu in Bahay Aurora. We stelden haar 
de vraag of ze boos is op haar moeder, ze antwoordde dat ze dat niet is. Ze is alleen boos op 
haar stiefvader. Best indrukwekkend na wat er allemaal gebeurt is. Ze vind het in Bahay 
Aurora meestal heel erg leuk. Ze gaf wel aan dat het soms lastig is om met zoveel mensen 
samen te wonen. “Ik heb er nu wel 42 broers en zussen bij”, vertelde zij ons. 

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