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Beste Vrienden,  
 
Momenteel worden er kinderen 
in Manila en omgeving gekid-
napt, organen worden verwij-
derd en de vermoorde kinderen 
worden ergens gedumpt. Hoe 
beestachtig kunnen deze gang-
sters worden?  
Hoe kunnen we onze kinderen 
beschermen? De meeste kinderen 

(en onze kinderen zijn geen uitzondering) luisteren niet altijd naar hun 
ouders of naar ons. Hoe kun je dan toch de ernst van de situatie overbren-
gen? We kunnen niet altijd aanwezig zijn om bescherming te bieden buiten 
de poort. Het is een angstaanjagende problematiek en vooral kinderen die 
op straat leven lopen een zeer groot risico. Op deze manier wordt het ons 
eens te meer duidelijk waarom we dit werk al meer dan 20 jaar doen… 
Dagelijks hebben we een onderwerp wat na het eten wordt besproken. 
Gisteren was het onderwerp: “orgaanmisdaad”. We hebben de kinderen 
uitgelegd wat het probleem is en toen hebben we hun gevraagd wat we 
samen kunnen doen om te voorkomen dat iemand van ons dit overkomt. 

Nadenken dus…angst inboezemen alleen is niet voldoende. Mensen die 
willen overleven moeten hun verstand gebruiken. Onze kinderen komen uit 
de achterbuurten van Manila en die zijn heel wat gewend. Ze weten goed 
hoe je moet overleven onder extreme omstandigheden. Het is niet voor 
niks dat kinderen op straat vaak in groepen leven, dan ben je minder 
kwetsbaar. Die kennis werd al snel vertaald naar het hier en nu. Nooit al-
leen zijn, niet in het donker over straat, geen contact maken met onbeken-
de mensen, geblindeerde busjes in het verkeer vermijden, niemand zo-
maar vertrouwen. Het is verrassend hoeveel kennis er bij onze kinderen 
aanwezig is en door het te delen met elkaar hopen we dat we bespaard 
blijven van ellende.  
Dat was gisteren…dit is slechts een voorbeeld van de ingewikkeldheid, 
heftigheid en complexiteit van het runnen van dit project. We worden heel 
vaak geconfronteerd met uitermate ingewikkelde problematiek die voor 
mensen in Nederland soms maar moeilijk voor te stellen is maar voor ons 
bijna dagelijks kost is. De kinderen hebben vakantie, we hebben net als elk 
jaar een prachtig zomerprogramma met drie activiteiten per dag. Klara en 
Niknok hebben bij vrienden geld ingezameld en de kinderen gaan daarvan 
een paar dagen op kamp. Bahay Aurora bruist elke dag van positieve ener-
gie en kracht. “Let all things be done in love”. 
Ps. Wist u dat op Filippijnen alle kinderen op school verplicht een uniform 
moeten dragen? Geen uniform en je bent ook niet welkom op school. De 
jongens een blauwe broek met wit t-shirt en zwarte schoenen, de meisjes 

een blauwe rok, wit shirt en ook zwarte schoenen. Ieder-
een gelijk, ook moeten er allerlei schoolspullen worden 
aangeschaft. De kosten lopen al snel op tot boven de € 
500,- voor alle kinderen. Wie voelt zich dit jaar geroepen 
om onze kinderen te helpen om ook dit jaar weer netjes 
naar school te kunnen. Een donatie o.v.v “schoolbudget” 
zorgt ervoor dat Uw gift voor 100% naar dit doel 
gaat. Doen !  

Van Herke en Arleen initiatiefnemers van Bahay Aurora 

Nieuwe kliniek geopend door Stephanie Hulskotte (vrijwilligster  09/2012— 03/2013) 

 
Van september tot begin maart was ik op de Filippijnen bij Bahay Aurora. Vooraf had ik geld 
ingezameld, waardoor ik onder andere een medische ruimte op heb kunnen zetten. We zijn 
flink aan het klussen gegaan in de oude keuken en konden dankzij deze donaties ook allerlei 
apparatuur, medicatie en dergelijke aanschaffen. Bovendien hebben we nog de nodige dokters 
en tandartsbezoeken kunnen betalen. De kinderen kunnen nu efficiënter medische zorg krijgen 
wat uiteraard erg belangrijk is. Er zijn vele medische problemen die nu meer onder de 
aandacht komen en dus ook sneller behandeld kunnen worden.  

We hebben er gezamenlijk hard aan gewerkt en zijn dan ook super blij met het resultaat.  

Alle kinderen hebben mijn hart gestolen. Ik heb met eigen 
ogen mogen zien wat voor geweldig werk er verzet wordt. 
Allereerst alle respect voor Herke en Arleen, maar ook 
voor de familie van Arleen die zo nauw betrokken is bij de 
foundation. Daarnaast is de manier waarop de mensen van 
de staff bezig zijn met hun werk erg bijzonder. Ze werken 
allen met hart en ziel en dat stralen ze uit! Elke, maar dan 
ook elke cent wordt goed besteed en het is zo mooi, zelfs 
ontroerend om te zien dat op deze wijze de kinderen de 
kans krijgen op een betere toekomst!  
 
Dagelijks denk ik nog terug aan mijn tijd op de Filippijnen en gelukkig heb ik nog regelmatig 

contact met de kinderen en staff. Desalniettemin mis ik iedereen 
ontzettend. Ongelofelijk wat je in zo’n relatief korte periode met 
mensen op kunt bouwen. Ik ben zo gelukkig dat ik mijn steentje 
bij heb kunnen dragen aan dit goede doel. Ik ben iedereen zo 
dankbaar! Herke en Arleen, die mij de kans hebben gegeven om 
naar Bahay Aurora te gaan en mij de mogelijkheid gaven om in 
hun huis te verblijven. Uiteraard ook dank aan iedereen op de 
Filippijnen die mijn avontuur hebben gemaakt tot een onvergete-
lijke ervaring! Daarnaast wil ik graag iedereen bedanken die mij 
een donatie heeft gegeven, zodat ik daar vele dingen heb kun-
nen financieren en vooral niet te vergeten, iedereen die mij van-

uit Nederland gesteund heeft: Bedankt !  

Bahay Aurora staat centraal op  
Filippijnse Indepedence Day 2013  

 

De Filippijnse onafhankelijkheid wordt ieder jaar door  
Filippino’s over de hele wereld gevierd. Ook in Nederland 
is dit een jaarlijks terugkerend evenement met typische 
Filippijnse gezelligheid, muziek, warmte, enthousiasme en 
natuurlijk lekker eten. 
Dit feest is begonnen als een kleine barbeque/picknick en 
is uitgegroeid tot een groot feest voor de hele Filippijnse 
gemeenschap. In de loop der jaren was de organisatie 
KFFN (Kalayaan Fiesta Foundation in the Netherlands)  
 daarom ook genoodzaakt om entreegeld te vragen. Hier-
mee kan de organisatie de kosten dekken en tevens een 
goed doel ,die een link heeft met de Filippijnen, sponseren. 
Dit jaar is Bahay Aurora uitgekozen als goed doel ! Natuur-
lijk zijn we hier ontzettend blij mee.  
Iedereen die de Filippijnse cultuur wil komen proeven is 
welkom ! Kom langs en steun daarmee Bahay Aurora!  
 
Wanneer: zaterdag 8 juni 2013, 08.00 uur - 19.00 uur 
Waar: Spaarnwoude—Houtrak   
Meer informatie: http://independence-day.wix.com  
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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 mid-
daguren is er opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking.  
Kindertehuis Bahay Aurora wordt vanuit Nederland ondersteund door de  

Stichting Noodhulp Filippijnen. 

De ervaringen van Sabina 
(door Sabina Mehic, vrijwilligster februari-maart 2013) 
 

Mijn tijd zit erop bij Bahay Aurora. Ik heb zoveel 
meegemaakt met de kids en elke dag bestond 
uit mooie momenten. Het is onvoorstelbaar wat 
voor een gevoel de kids mij hebben gegeven. 
Niet alleen tijdens de twee maanden dat ik daar 
was, maar ook nu, nu ik weer terug ben in Ne-
derland. Zij hebben mij een stuk gelukkiger ge-
maakt en dat voel ik nog steeds. 
  
We hebben een team samengesteld en een hele 
show in elkaar gezet. Elke dag minimaal 4 uur 
dansen. Iets wat ik het liefst doe en met deze 
kids…meer kan ik me niet wensen. De regular 
danceclass is ook een succes geweest. De kin-
deren hebben zelfs geleerd hoe te battlen en ze 
durven nu meer dan 30 seconden in hun eentje 
te dansen, zelfs voor een hele groep! En ik kan 
jullie vertellen, deze kids zijn natuurtalenten. Ik 
zeg het niet vaak, maar hier kan je niet om 
heen…heel mooi om te 
zien. We hebben de Har-
lem Shake opgenomen als 
een extra project ernaast. 
Dit was ook zo leuk. 
De “één op één gesprek-
ken” die ik met de kinderen 
heb gehad.. Sommige 
liepen stroef, sommige 
soepel maar elk gesprek is 
positief afgerond. Ik heb 

veel kinderen beter leren 
kennen op deze manier. 
Ook heb ik veel van de 
kinderen geleerd, niet 
alleen op informatieve 
onderwerpen of over het 
land, maar ook over het 
leven, over hoe zij erin 
staan en hoe sterk ze 
zijn. Natuurlijk ook in de 
laatste maand begonnen 
met de clip: mijn grote project. De filmdagen 
waren erg bijzonder. De kids werden geschminkt 
en klaargemaakt om er op en top uit te zien. De 
staff die mee heeft gedaan en ook geacteerd. Er 
waren soms ook emotionele momenten, omdat 
de kids bij bepaalde stukken dingen moesten 
uitbeelden die echt zijn en ook gaan gebeuren. 
Bijvoorbeeld: het vertrek uit Bahay Aurora. De 
kinderen gaan als ze volwassen zijn of als er 
familie terug is gevonden naar huis. Hier worden 
veel kids verdrietig om. Dit omdat ze hun familie 
bij BA gaan missen.  

 
De clip maken was ook een eye-
opener voor mij. Ik heb veel geleerd. Ik 
wist dat er veel zwerfkindjes zijn op de 
Filipijnen, maar dat was het dan ook. 
Echte concrete verhalen kende ik niet, 
deze heb ik dan ook geleerd en ik was 
vaak sprakeloos. Nog steeds. Deze 
kinderen verdienen een mooi leven 
zonder zorgen. Ze verdienen het om 

een kind te zijn…en dit kan 
bij Bahay Aurora. Het is zo 
mooi wat de staff, Arleen en 
Herke daar doen, hebben 
opgezet. Ik heb hier diepe 
bewondering voor. Het is 
voor mij dan ook een eer 
geweest om daar twee 
maanden te mogen werken. 
Ik heb veel nieuwe vrienden 
gemaakt en veel goede 

mensen ontmoet. Maar het belangrijkste zijn de 
kids voor mij, dat zijn vrienden voor het leven of 
beter gezegd, familie. Zo voelen ze voor mij en 
dit gevoel zal ik eeuwig koesteren. Zoals een 
van de meisjes zei: ‘You’ve become a part of my 
life.’ Vanuit het diepst in mijn hart, bedankt voor 
deze kans en de bijzondere levenservaring. Dit 
is iets om nooit te vergeten.  
Thank you sweet staff and kids of Bahay Aurora. 
‘Soon we will dance together again.’  
Love, ate Sam  

Malou is afgestudeerd 

 
Op 25 April heeft Malou haar opleiding afgerond. Die opleiding is gesponsord door een familie uit Enkhuizen. Malou is een meisje wie al 12 jaar bij ons woont. Ze 
heeft geen familie om naar toe te gaan dus ze moet op eigen kracht haar leven inrichten als ze Bahay Aurora gaat verlaten. Deze opleiding zal haar de garantie 
geven dat ze een redelijke baan zal vinden, daar gaan we natuurlijk ook een beetje bij helpen. Dit is een prachtig voorbeeld hoe de vicieuze cirkel van armoede en 
ellende kan worden doorbroken. Een opleiding, redelijk met een computer om kunnen gaan (geleerd op Bahay Aurora) is hopelijk een  garantie voor een leven 
waarbij ze haar rekeningen en eten kan betalen en in de toekomst haar kinderen kan opvoeden op een normale manier. We hopen dat dit voorbeeld ook andere 
families ertoe zal bewegen de opleiding van 1 van onze kinderen te betalen. Het kost ongeveer € 50,- per maand voor de duur van 2 tot 4 jaar, afhankelijk van de  
opleiding die wordt gevolgd. Doen ! Het helpt echt. Malou is haar sponsor erg dankbaar, zie onderstaande brief.  
 
Kuya…., 
My warmest greetings to you and your whole family!!! 
After 2 years in college, at last my graduation has arrived. I am filled with mixed emotions by this realization. I am happy that finally I am finished my schooling, yet 
nervous and afraid for the next chapter of my life – pursuing a career and looking for a job that relates to my course I’ve took.  
From the bottom of my heart, I would like to express my sincerest and deepest gratitude to your unbelievable generosity of your time and money in financing my 
college education and helping me achieved one of my greatest dreams in life which is to graduate in college. Your selflessness has given me the opportunity to 
receive an education that would otherwise have been unavailable. Truly, I really appreciate your kindness.  
Malou 

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