
 
 
                                
                                   biedt kinderen een kansrijke toekomst  
 

 

ALGEMEEN 

• Stichting (Helping Hands) 4 Smiling Faces is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- 
en Flevoland onder nummer 32148292 

• De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd onder RSIN-nummer 820528298. 
• De stichting is door de Belastingdienst sinds 2009 aangemerkt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende 

Instelling. Deze status is na inspectie door de Belastingdienst sindsdien verlengd.  

ONZE DOELSTELLING 

Stichting 4 Smiling Faces verbetert de leefwereld van kinderen in kindertehuizen in Nepal met concrete, 
kleinschalige projecten waarbij de kinderen centraal staan. Daarnaast ondersteunen wij kinderen 
wanneer zij met 18 jaar de tehuizen moeten verlaten, geen vangnet hebben om op terug te vallen en er 
helemaal alleen voor staan. Wij bieden hen met studiebeurzen en een veilig thuis een kansrijke toekomst, 
zodat ze hun eigen keuzes maken en hun leven zelf vormgeven. Ook geven wij noodhulp in tijden van 
(natuur)rampen en crisis. 

De kinderen hebben het moeilijk door armoede, ziekte, handicap, verwaarlozing en leven in 
tegenwind. Bij ontwikkelingslanden gaat het om landen waar overheidssteun voor kindertehuizen nihil is 
en de kansen voor particuliere fondsenwerving gering zijn. Ons focusland is Nepal. 

De stichting financiert maatregelen die deze tehuizen schonere, gezondere en/of (sociaal) veiliger 
plekken maken om in op te groeien, financiert studiebeurzen en verzorgd noodhulp in tijden van rampen 
en crises. 4 Smiling Faces doet dit in de overtuiging dat alle kinderen het verdienen om op te groeien in 
gezonde en positieve omstandigheden.  

Wij maken geen enkel onderscheid op basis van afkomst, gender, geloof, huidskleur en/of 
gezondheidstoestand. Alleen op die manier kunnen kinderen uitgroeien tot zelfstandige en positieve 
volwassenen die op wat voor manier dan ook een constructieve bijdrage leveren aan hun omgeving.  

De projecten worden te allen tijde zorgvuldig en in nauw overleg met de tehuizen in kwestie uitgekozen. 
Dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor ieders inbreng. Waar wenselijk en 
mogelijk, werken we samen met andere, gelijkgestemde personen en organisaties.  

ONZE WERKZAAMHEDEN 

Meer informatie over de werkzaamheden van 4 Smiling Faces vindt u op: 
http://4smilingfaces.nl/nl/wijdoen/onzeprojecten/ 

STUDIEBEURZEN 

2021 
• Ondersteuning van 8 jongelui (5 meisjes en 3 jongens) met een studiebeurs (in uitvoering) 
2020 
• Ondersteuning van 11 jongelui (7 meisjes en 4 jongens) met een studiebeurs 
2019 
• Ondersteuning van 13 jongelui (9 meisjes en 4 jongens) met een studiebeurs 
2018 
• Ondersteuning van 10 jongelui (8 meisjes en 2 jongens) met een studiebeurs 
2017 
• Ondersteuning van 8 jongelui (7 meisjes en 1 jongen) met een studiebeurs 
2016 
• Ondersteuning van 7 jongelui (6 meisjes en 1 jongen) met een studiebeurs 
• Batterij voor de laptop (die we gratis hebben gekregen om aan hen te geven)  

GEREALISEERDE PROJECTEN @ DRC NEPAL 

2017  
• Renovatie van de speelplaats en verwijdering van de in de weg liggende, niet functionerende 

plantenbak 
2016  
• Reparatie en vervanging van ramen en deuren, die sinds de aardbevingen kapot waren 



 
 

 2 

2016  
• Reparatie en vervanging van ramen en deuren, die sinds de aardbevingen kapot waren 
2015 
• Railings in de oefen/studieruimte voor veiliger gebruik 
• Reparatie van de aardbevingsschade aan de grondwaterput en pompinstallatie, die we in 2010 hebben 

aangelegd. 
• Reparatie van de aardbevingsschade aan het zonne-energie systeem dat we in 2008 hebben aangelegd 
• Tiffin (verplichte warme lunch op school) 
• Meisjesdingen (bh’s, maandverband en dergelijke) 
• Bijdrage aan nieuw aangepast schoolgebouw 
• Schadeherstel na de aardbevingen 
• Noodhulp na de aardbevingen van 2015 
2014 
• Onderwijs en opleiding 
• Bouw oefen/studieruimte op de begane grond 
2013 
• Uitje met de 25 kinderen die niet naar huis/familie kunnen tijdens het Dashain festival, Nepals meest 

belangrijke religieuze festival en tijd voor familie en vrienden) 
• Nieuwbouw/uitbreidingsplannen in ontwikkeling 
• Reparatie & onderhoud grondwaterput/pomp en zonne-energie systeem, die we respectievelijk in 2010 

en 2008 hebben aangelegd 
2012 
• Complete renovatie badkamer (inclusief toegankelijkheid voor kinderen met een handicap) 
• Nieuwe matrassen, beddengoed en horren 
• Nieuwe schooltassen 
2011 
• Nieuwe winterjassen voor alle kinderen en staf 
• Complete renovatie van de keuken zodat alle kinderen kunnen leren koken en meer zelfredzaam zijn 
• Invalidentoilet 
2010 
• Overhandiging van de zonne-energie lampen die zijn gedoneerd door Philips Light 
• Aanleg grondwaterput en pompinstallatie 
2008 
• Nieuwe winterkleren 
• Aanleg zonne-energie systeem ten bate van warm water leverantie 
• Diverse verbeteringen (veiligheidsvoorzieningen, pleisteren speelplek, aanleg wasbak e.d.) 

GEREALISEERDE PROJECTEN @ SHCOP, NEPAL 
2020 
• Financiering (voedsel)noodhulp voor de gezinnen van de SHCOP-kinderen; tweemaal.  
• Financiering lopende kosten van de opvang voor de eerste zes maanden van 2020.  
2019 
• Verven van de binnenruimtes en keuken (in ontwikkeling) 
2018 
• Aanschaf grote rijstkoker 
• Aanschaf nieuwe kleren voor alle kinderen ter gelegenheid van het Dashain Festival 
• Aanschaf/installatie van extra zonnepaneel voor voldoende energie 
• Aanschaf multimediaspeler voor noodzakelijke bijlessen en entertainment 
• Betaling bijlesgevers (in ontwikkeling) 
2017 
• Nieuwe kleren ter gelegenheid van het Dashain festival 
• Aanschaf ijskast 
• Renovatie van het waterreservoir naar een veilig pierenbad 
• Bouw kindvriendelijke badkamer 
• Inkopen diverse (huishoudelijke) materialen 
• Busgeld voor kinderen die heel ver moesten lopen naar de schoolbus 
• Aanschaf/installatie wasmachine 
• Uitbreiding van het zonne-energie systeem 
• Ondersteuning in de maandelijkse lasten 
2016 
• Drinkwaterfilter systeem 
• 4 nieuwe gasflessen 
• Afdak en railings eerste etage 
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GEREALISEERDE PROJECTEN @ NWCSS, NEPAL 

2020 
• Financiering (voedsel)noodhulp voor de NWCSS-kinderen  
2018 
• Food for the Naanis ontbijtfeest 
2017 
• Nieuwe kleren ter gelegenheid van het Dashain festival 
• Nieuwe kleren/schooluniformen 
2016 
• Nieuwe kleren bij gelegenheid van het Dashain Festival 
2015 
• Nieuwe kleren bij gelegenheid van het Dashain Festival 
• Drinkwaterinstallatie 
• Informele schooluniformen 
• Tiffin (verplichte warme lunch op school) 
• Schoolschoenen 
• Diverse school- en huishoudelijke benodigdheden 
• Noodhulp na de aardbevingen 
2014 
• Nieuwe slippers 
2013 
• Nieuwe bekers 
• Medische check up en uitgifte van medicijnen en vitamines voor kinderen en staf 
• Nieuwe slippers 
• Reparatie waterfilter machine en vervanging van het filter zelf 
• Nieuwe kleren bij gelegenheid van het Dashain Festival 
2012 
• Nieuwe matrassen, beddengoed en horren 
2011 
• Nieuwe winterjassen voor alle kinderen en staf 
• Aanleg speelplek en tuin 
2010 
• Aanleg riolering en aansluiting ervan op het hoofdriool 
• Overhandiging van zonne-energie lampen die zijn gedoneerd door Philips Light 
2009 
• Financiering van een stuk fruit of portie groente per kind per dag 

GEREALISEERDE PROJECTEN @ DE LOTUS FAMILY FOUNDATION NEPAL 

2020/1 
• Renovatie (drink)waterfiltratiesysteem 
2018 
• Planken en opbergkisten in alle kinderkamers 
2017 
• Drinkwaterfilter systeem 
2015 
• IJzer waterfilter systeem 
• 3 gitaren voor muziekonderricht 
 
ONZE TOEKOMSTPLANNEN 

Het was en is nooit de opzet geweest om de stichting groter en groter te laten groeien en meer en/of 
steeds grotere projecten aan te pakken. Concreet, klein en bescheiden past ons prima en spreekt ook de 
donateurs aan. Groeien om te groeien is dan ook niet wat wij doen en willen. Maar als groei, 
doorontwikkeling en/of professionalisering van ons werk, de organisatie en de fondsenwerving nodig zijn 
om het doel (de zorg voor en het welzijn van de kinderen in de tehuizen die wij ondersteunen en onze 
beursontvangers) te verwezenlijken, dan gaan we ervoor. Dat moment was begin 2017. 

Tot en met 2016 was de stichting iets wat alle betrokkenen er 100% vrijwillig en geheel belangeloos in hun 
vrije tijd bij deden. De stichting krijgt dankzij het aansprekende verhaal en dito missie steeds meer kansen 
en mogelijkheden om op verschillende manieren meer geld in te zamelen waarmee we de kinderen en de 
tehuizen waarin zij wonen nog meer en beter kunnen helpen met:  

- verdere verbetering van de levensomstandigheden;  
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- opvang en ondersteuning van meer jonge tehuisverlaters zonder vangnet, zodat zij in alle vrijheid een 
goede start kunnen maken met hun zelfstandige leven. Dat is namelijk de enige manier om deze 
kinderen een eerlijke kans te geven op een vrij, productief, zelfstandig en onafhankelijk leven. 
Zodoende doorbreken wij de cirkel van armoede waar zij alleen niet uitkomen. Dat is de enige manier 
om hen – ultimo Nepal als geheel – verder helpt. 

- noodhulp in tijden rampen (aardbeving 2015) en crises (corona 2020/21).  

Los daarvan is de stichting een levend orgaan dat steeds in ontwikkeling is. Dat geldt ook voor de goede 
doelensector in het algemeen: de eisen die tegenwoordig aan grote en kleine goede doelen worden 
gesteld zijn – volledig terecht - steeds harder en scherper. Er is professionele inspanning nodig om aan 
die eisen op het gebied van administratie, boekhouding, fondsenwerving, doelstellingswerk, 
projectontwikkeling, marketing en communicatie te voldoen. Omdat mogelijk te maken, is er vanaf 13 
januari 2017 een volledig nieuw bestuur benoemd en verricht founder Tjitske Weersma part time op 
freelancebasis de noodzakelijke werkzaamheden voor de stichting.   

Sindsdien gebruiken we in alle communicatie de naam 4 Smiling Faces; deze verkorte naam is ook als 
zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De officiële en volledige naam van de stichting 
was/is/blijft Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces. 

Het streven was, is en blijft om de overheadkosten zo laag mogelijk te houden, want er moet zoals altijd 
het geval geweest is zoveel mogelijk rechtstreeks naar de kinderen gaan. Beperking van de kosten nu en in 
de toekomst blijft een belangrijk uitgangspunt bij de manier waarop de organisatie wordt gerund. Om die 
reden is ook gekozen voor de freelance constructie, die zo min mogelijk belastend is voor de stichting. 

Nieuwe projecten met en in de tehuizen waarvoor wij werken, doen wij ten alle tijden in nauw overleg 
met alle betrokkenen. Nieuwe beursontvangers worden zorgvuldig uitgekozen zodat we zeker zijn dat zij 
onze hulp echt nodig hebben. Noodhulp geven wij uitsluitend in nauw overleg met onze gewaardeerde 
vrijwilligers ter plaatse, zodat zij krijgen wat er echt nodig is. Wij leggen niets op en zeggen niet ‘zo moet 
het!’ Wij werken samen aan hetzelfde doel, wat de tehuizen alleen niet kunnen verwezenlijken. Dat is - in 
onze visie - op de lange duur de beste garantie om het leven van de kinderen blijvend te verbeteren. 

Van tijd tot tijd bezoeken vrienden van, betrokkenen bij en/of sympathisanten van de stichting Nepal. 
Dan wordt in overleg met de tehuizen besloten welke volgende stappen worden gezet. 

ONZE FONDSENWERVING 

4 Smiling Faces onderneemt de volgende activiteiten om aan de benodigde middelen te komen: 
• Eenmalige en structurele donaties van familie, vrienden, vrienden van vrienden, (voormalige) 

collegae, wijdere netwerkrelaties en toevallige passanten en hun vrienden en familie in binnen- en 
buitenland. 

• Werving daarvan gaat vooral via mond-tot-mondreclame, naar aanleiding van de incidenteel 
verzonden nieuwsbrief, website en onze Facebookpagina, Instagram en/of Twitter-account. 

• De verkoop van ons in oktober 2017 gepubliceerde boek ‘Opgroeien in Tegenwind, kindkracht uit 
Nepal’, dat € 20,00 kost, waarvan € 12,00 direct ten goede komt aan de kinderen. 

• Tot aan de aardbevingen van 2015 zat er geen echt plan/strategie achter onze fondsenwerving anders 
dan het uitdragen van de persoonlijke passie en betrokkenheid van founder Tjitske Weersma, die 
kennelijk veel mensen inspireerde tot doneren. Het volstond, want we konden doen wat nodig was.  

• Daarnaast werden incidenteel vermogensfondsen aangeschreven voor het verkrijgen van giften voor 
specifieke projecten. Zo heeft 4 Smiling Faces in het verleden bijdragen mogen ontvangen van het 
Share4More fonds van de Rabobank en de Van de Hucht de Beukelaar Stichting. 

• Sindsdien is het aanschrijven van grote en kleine vermogensfondsen een vaste, jaarlijks terugkerende 
fondsenwervende activiteit. Ook anno 2021 weer tijdens de coronacrises. Dat is nodig omdat de 
noden in Nepal sinds de aardbevingen enorm zijn gestegen, evenals de prijzen en onze 
verantwoordelijkheden jegens de kinderen die wij helpen.  

• Ook wordt de stichting zo nu en dan verrast door een sympathisant die een fondsenwervende actie 
voor ons doet. 

• Waar mogelijk worden ook bedrijven benaderd voor fondsenwervende activiteiten en sponsoring, al 
dan niet in natura. 

• De stichting ontvangt geen subsidies. Reden hiervoor is dat subsidies altijd komen met voorwaarden, 
die zelden goed zijn te verenigen met een eigen, onafhankelijke koers die ons heeft gebracht waar we 
nu zijn. 

• Na de aardbevingen van 2015 hebben wij de hulp ingeschakeld van medevrijwilligers, die in hun 
respectievelijke landen (Australië, Canada, Singapore, Frankrijk en Portugal) op bescheiden schaal 
ook geld voor de stichting hebben ingezameld.    

• 4 Smiling Faces doet op dit moment niet aan gerichte werving voor structurele donateurs. Dit is 
mogelijk een optie voor de toekomst.  
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ONS VERMOGENSBEHEER 

De stichting heeft een heel bescheiden vermogen, dat zoveel mogelijk wordt uitgegeven aan het 
doelstellingswerk. De enige activiteit op het gebied van vermogensbeheer, is dat een deel van het kapitaal 
is geparkeerd op een zakelijke spaarrekening, om zo extra rente te incasseren. 

Om goed inzicht te hebben en houden in de geldstromen, maakt 4 Smiling Faces gebruik van het online-
boekhoudprogramma e-Boekhouden.nl;  wij betalen daarvoor het speciale charitatief tarief dat 50% is 
van de gebruikelijke kosten. 

BESTEDING VAN ONZE FONDSEN 

Het eigen vermogen van de stichting wordt zoveel mogelijk uitgegeven aan het doelstellingswerk. De 
stichting: 
• Heeft onbezoldigde bestuursleden, die - als zij daarvoor kiezen - gebruik mogen maken van de 

wettelijke onkostenregeling voor bestuurders. Zij hebben ervoor gekozen daarvan af te zien. Wel 
mogen zij eens per twee jaar 1 retour vliegticket (economy class) naar Nepal declareren om daar de 
tehuizen te bezoeken en de kinderen te ontmoeten.  

• Heeft geen werknemers in dienst; vanaf 13 januari 2017 werkt founder Tjitske Weersma part time en 
op freelancebasis voor de stichting; zij ontvangt een vast bedrag per maand, ongeacht het aantal 
gemaakte uren; tijdens de coronacrisis heeft zij een aantal maanden om niet gewerkt. 

• Heeft geen roerende of onroerende goederen; 
• Heeft geen winstoogmerk; 
• Krijgt geen subsidies en vraagt deze ook niet aan. 

Daarnaast zijn er kosten die worden gemaakt, waar je als stichting in Nederland niet onderuit komt: 
• Gebruik maken van een zakelijke bankrekening; 
• Overmaken van geld naar het buitenland; 
• Jaarlijkse bijdrage Stichting Reprorecht; 
• Kleine organisatiekosten als webhosting, visitekaartjes, postzegels, cartridges en papier; 

Ook zijn er kosten, die weliswaar niet verplicht maar wel heel nuttig, zeer wenselijk en in onze ogen zelfs 
noodzakelijk zijn om op verantwoorde wijze een goede doelen organisatie te runnen: 
• Abonnement op een online-boekhoudprogramma voor altijd goed inzicht in de geldstromen; 
• Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering 
• Lidmaatschap van Fondsenwervingonline.nl  

CONTACT 

Contact met de stichting is mogelijk via email: hh@4smilingfaces.com 

Meer informatie, foto’s en films van ons werk: www.4smilingfaces.com (Nederlands en Engels) 

Facebook: https://ww.facebook.com/4SmilingFaces (Nederlands en Engels) 
Instagram: https://www.instagram.com/4smilingfaces/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stichting4smilingfaces/ 
Vimeo: https://vimeo.com/channels/4smilingfaces/ 
Twitter: https://twitter.com/4SmilingFaces  
 

Stichting 4 Smiling Faces 
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32148292. 
Geregistreerd bij de Belastingdienst onder RSIN-nummer 820528298.    

www.4smilingfaces.com | hh@4smilingfaces.com 
NL17 INGB 000 435 56 93 
 

 


