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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

Beste Vrienden, de kinderen van Bahay Aurora hebben allemaal veel meegemaakt. 
Dat is soms ook terug te zien in hun gedrag. 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, vervelende 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 leg-
gen of vervelende ervaringen te helpen verwerken. Soms schakelen we de hulp van 
een psycholoog of een psychiater in. Gestaag groeien we nu door naar 45 kinderen. 
Dat geeft allerlei extra werkzaamheden zoals de verhuizing van de kantoorruimte 
vanuit de tweede unit naar de nieuwe locatie. Ook trekken we extra medewerkers 
aan zoals een maatschappelijk werker, een huismoeder en een administratief  
medewerker. Alles stapsgewijs en afgestemd op het aantal kinderen. In februari is 
onze licentie weer verlengd. Alles was in orde bevonden en daar zijn we trots op. 
Dankzij uw nooit aflatende steun zijn wij in staat om deze kinderen een mens- 
waardige jeugd te geven.   

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

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

De broers Erik en Rodel hebben dit jaar met 
goed gevolg hun High School afgesloten.  
Komend jaar gaan ze een TESDA opleiding  
volgen. Hier kunnen kinderen en volwassenen  
allerlei praktijkgerichte opleidingen volgen. 
Bijvoorbeeld tot restaurantmedewerker of een 
opleiding tot masseur. De opleidingen zijn kort-
durend (2 jaar en dan 1 of 2 dagen per week)  
wen worden gegeven in Manilla. Dus naast de 
opleidingskosten zijn er ook reiskosten. 
Wij zoeken donateurs om voor deze jongens 
de opleiding te bekostigen. 
Kosten: +/- €100,- euro 
per maand.  
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Slachtoffers tyfoon 
In november werden de Filippijnen getroffen door een allesverwoestende tyfoon.  
Er kwam al snel een grote hulpactie op gang en Nederland heeft meer dan 30 miljoen 
euro gegeven voor de slachtoffers van deze ramp. 
Maar Filippijnen is niet voor niks een ontwikkelingsland. Het is heel erg moeilijk om op 
een juiste manier hulp te verlenen, zó dat de middelen bij de mensen terecht komen waar  
het voor bestemd. Helaas zijn wij als lokale organisatie te klein om ons actief te gaan  
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 
rampgebied onder barre omstandigheden en we kunnen er niets aan doen. 
Vergeet ook niet dat de Filippijnen een groot land is en de ramp ongeveer 1000 
km verderop plaats vond. 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.  

Let all things 

be done in love

Kindertehuis
op de Filippijnen

OPROEP!

School

 Nieuws



Melissa 

Periodiek schenken vernieuwd! 
De kinderen van Bahay Aurora, Herke, Arleen en alle mensen die zich voor het kinder-
tehuis inzetten zijn heel blij met de vaak jarenlange steun die mensen geven. Hierdoor 
worden we in staat gesteld de straatkinderen en weeskinderen op te vangen en deze 
kinderen daarmee een kans op een beter bestaan te bieden. 

Wist u dat de Belastingdienst graag een deel van uw gift betaalt?  
Als u Bahay Aurora steunt met een periodieke schenking, is uw gift aftrekbaar van de  
Belasting zonder drempels. Voorheen was dat alleen te regelen met een officiële akte  bij 
de notaris. Maar dat kan vanaf 1 januari 2014 veel eenvoudiger. Het enige wat daarvoor 
nodig is, is het sluiten van een onderlinge overeenkomst voor periodiek schenken voor 
minimaal 5 jaar met onze Nederlandse stichting SNF. Graag willen we bestaande en nieuwe 
donateurs helpen bij het opstellen van zo’n overeenkomst. Op onze website staat uitgelegd 
hoe dat in z’n werk gaat. www.bahayaurora.nl/extra/01.php We hopen natuurlijk dat be-
staande en nieuwe donateurs het belastingvoordeel geheel of gedeeltelijk willen schenken 
aan Bahay Aurora. Zo geeft u met hetzelfde of een lager netto bedrag meer! Zo kunnen wij 
weer meer doen en meer kinderen helpen... 

Dankzij uw financiële steun 
hebben deze kinderen een 
kans op een betere toekomst…
Bahay Aurora is een kindertehuis in Baras, op de  
Filippijnen. Het kindertehuis heeft plaats voor 45 straat-
kinderen 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 schoolge-
bouw aanwezig. De kinderen 
krijgen hier individueel onder-
wijs, huiswerkbegeleiding en 
computerles. In de middaguren 
is er opvang voor kinderen met 
een verstandelijke beperking. 
Kindertehuis Bahay Aurora 
wordt vanuit Nederland onder- 
steund door de Stichting 
Noodhulp Filippijnen.

Nieuwe bus!
De kinderen en medewerkers 
van Bahay Aurora hebben 
dagelijks transport nodig.  
Het busje dat daarvoor ge-
bruikt werd was zodanig “op” 
dat het bijna gevaarlijk was. 
Deze nood werd overgebracht 
naar Nederland waar een ware 
fundraise actie werd gehouden. 
Er werden mogelijke sponso-
ren benaderd en door middel 
van deel sponsoring werd het 
mogelijk om in januari 2014 een 
nieuwe bus aan te schaffen.  
Het resterende bedrag  moch-
ten we besteden aan een bull-
bar (stevige autobumper)  en 
de bouw van een carport.  
De medewerkers en kinderen 
van Bahay Aurora en het be-
stuur in Nederland zijn erg blij 
met deze aanschaf want er kan 
weer veilig gereden worden.  
Wij willen  alle sponsoren die 
hier aan bijgedragen hebben 
hartelijk bedanken!!!

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

Let all things 

be done in love

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

Nieuwe mogelijkheden dus!

       Stage lopen 
bij Bahay Aurora 
De ervaringen van Melissa: Ik ben Melissa de 
Wilde, studente uit Amsterdam en ben sinds half 
januari terug uit de Filippijnen, waar ik 4,5 maand 
bij Bahay Aurora stage mocht lopen. Sinds ik terug 
ben vragen mensen mij regelmatig: “Hoe was het?” 
In eerste instantie zou ik met die mensen willen 
gaan zitten en 6 uur lang verhalen willen vertellen! 
Inmiddels heb ik één woord gevonden die, voor mij, 
op mijn hele verblijf slaat: BIJZONDER!  
Het maakte het voor mij bijzonder dat ik me in een 
nieuwe wereld begaf vol vrolijkheid en kleur en er 
worden de hele dag door grapjes gemaakt en ge-
zongen. De mensen en kinderen zagen er gelukkig 
uit. Iets wat ik mij anders had voorgesteld, als je 
je vooraf de armoede inbeeldt. Maar die armoede 
en narigheid zijn er wel degelijk. Het feit dat deze 
mensen toch overal iets positiefs in proberen te 
zien, maakt dat je intens gaat genieten van de kleine 
momentjes. Zo kon ik echt genieten dat ik met de 
tienermeisjes, die in het zelfde gebouw sliepen als 
ik, een ‘fotoshoot’ hield waar een heleboel gekke 
bekken voorbij kwamen. Of het moment dat we met 
alle kinderen salsa gingen dansen. Of dat ik Angelo 
(een jongen van 12 die in eerste instantie absoluut 
geen Engels kon en durfde te spreken) zag spelen 
met een leeftijdgenoot en zich ging voorstellen in 
het Engels, zoals hij dat in mijn project ‘Learning 
is Fun’ had geleerd. Of de pret in de ogen van de 
special kids op het moment dat ze voor het eerst 
in hun leven een uitje hadden. Of dat twee oude-
re collega’s mij vroegen het nut van een tampon 
uit te leggen. Ziet u de slappe lach momenten al 
voor u? Of het eindeloos liedjes zingen tijdens een 
kampvuur avond die ze voor mijn afscheid hadden 
georganiseerd... Kortom, zoals ik al zei zou ik uren 
door kunnen gaan met mooie verhalen vertellen. 
Maar het meest bijzondere is iets waar keihard aan 
wordt gewerkt, waar veel mensen zich vrijwillig voor 
inzetten, waarvoor donateurs cruciaal zijn, waar 
iedereen die betrokken is bij Bahay Aurora zijn liefde 
aan geeft: de kinderen kunnen weer kind zijn. 
En dat is bijzonder mooi.   
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