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In het najaar van 2021 gingen de hekken rondom 

Bahay Silungan na twee jaar lockdown weer open. 

In het opvangcentrum waar uw sponsorkind 

woont, ging het christelijk onderwijs en de 

traumabegeleiding al die tijd door, maar het 

organiseren van activiteiten voor de ouders en 

buurtbewoners was lastig. We zijn dankbaar dat 

de lockdown voorbij is en dit nu weer kan worden 

opgepakt! In deze rapportage nemen we u mee in 

het laatste nieuws van dit sponsorprogramma op 

de Filipijnen. 

Hoe ziet een dag in Bahay Silungan eruit? 

De kinderen en tieners (7-19 jaar) staan iedere 
ochtend al om 5.30 uur op. Nadat ze zich hebben 
aangekleed en gewassen, is het om 6.00 uur tijd 
voor gebed en Bijbellezen. Om 6.30 uur wordt er 
ontbeten, waarna de kinderen naar de lokale school 
in het dorp gaan. Door de coronapandemie volgen 
de kinderen nu halve lesdagen op school en halve 
lesdagen in het opvangcentrum. Na de lunch 
hebben de kinderen tussen 14.00-16.00 uur even 
tijd voor zichzelf en kunnen ze op hun kamer spelen. 
Om 16.00 is het tijd om lekker buiten te spelen op 
het terrein van het opvangcentrum. Om de beurt 
helpen de kinderen ook met koken en tafel dekken. 

Na het avondeten is er nog een uur lang 
Bijbelstudie, waarna iedereen om 21.30 uur moe 
maar voldaan naar bed gaat. In het weekend wordt 
het vaak iets later en wordt er bijvoorbeeld met 
elkaar een film gekeken. 

Scholen bijna allemaal weer open   

In Bahay Silungan vinden op dit moment zo’n 30 
kinderen een veilige haven na een heftige periode 
waarin ze te maken kregen met (online) seksueel 
misbruik. De 8-jarige Kurtney vertelt: ‘In Bahay 
Silungan krijg ik goede zorg bij de verwerking van 
mijn trauma. Ik mag hier ook naar school en dat vind 

ik erg leuk, ik zit al in groep 2. Ik doe altijd goed mijn 
best, want later wil ik politieagent worden om 
kinderen zoals ik te beschermen. Als ik niet naar 
school moet ga ik graag met mijn vrienden spelen. 
Ook ga ik elke zondag naar de kerk en luister ik naar 
verhalen uit de Bijbel. Als ik goed onderwijs krijg 
kan ik bouwen aan een zelfstandige toekomst 
waarin ik mijn droom om politieagent te worden kan 
verwezenlijken.’ 
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 Les over het thema ‘Hoop’ 
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Welk gedrag is gevaarlijk? 

Gezien het verleden van de kinderen is goede 
traumabegeleiding belangrijk, maar ook 
bewustwording en werken aan weerbaarheid 
speelt een belangrijke rol. De kinderen leerden 
tijdens een themales welk gedrag potentieel kan 
leiden tot seksueel misbruik en dus gevaarlijk is. 
Tijdens de ‘Mental Health Week’ werd elke dag wat 

informatie gedeeld over mentale gezondheid.  
 
Bewustwording in de kerk 

Een belangrijk onderdeel van het werk van AMG 
Filipijnen is mensen bewustmaken van de negatieve 
gevolgen van misbruik. Dit gebeurt vooral via de 
kerken, waar veel mensen samenkomen. 
Regelmatig gaan de oudere kinderen mee naar een 
dienst waarin een medewerker een presentatie 
geeft over de gevaren van misbruik. De kinderen 
verlenen hun medewerking aan de dienst door 
voorin de kerk te zingen. 

 

Nieuw gebouw en moestuin 

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het 
terrein van Bahay Silungan. Het vorige 
hoofdgebouw werd te klein, dus werd er een groter 
gebouw neergezet met twee verdiepingen. 
Beneden is de woonkamer en keuken, en boven 

slapen de meisjes. In het tweede gebouw dat werd 
neergezet slapen de jongens.  

 

Op het terrein van Bahay Silungan worden sinds 
een aantal maanden ook verschillende gewassen 
verbouwd en er worden kippen, schapen een koe en 
geit gehouden. De kinderen helpen regelmatig in de 
moestuin en verzorgen de dieren. Zo leren ze om 
zelfvoorzienend te leven en goed te zorgen voor de 
natuur. Er zijn ook andere praktische lessen te leren 
in het sponsorprogramma. Onlangs leerden de 
kinderen bijvoorbeeld hoe je een lekkage van een 

kraan of wasmachine kunt repareren en hoe je een 
gastank moet vervangen. Vaardigheden die later 
goed van pas komen! 

     

 Nieuw gebouw 

 Themales over onveilig gedrag 


