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COLOFON 

© 2019 Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces.  

Dit jaarverslag is opgesteld in de eerste maanden van 2020. 

Dit jaarverslag is geheel in eigen beheer geschreven door founder Tjitske Weersma in nauwe samenwerking 
met het bestuur.  
 

VOORWOORD 
Een droom die uitkomt! 
 
Waar droom je van als kind? 
Dat is voor ieder kind anders. De één droomt van een nieuw mobieltje, de ander over vriendjes en 
vriendinnetjes, over vakanties. Veel dromen gaan over bezit en het verlangen naar een nieuw product. Heel 
veel dromen gaan over bestaan, daarin speelt bezit een ondergeschikte rol.  
 
De kinderen die u helpt, dromen van een zelfstandig bestaan, onafhankelijkheid en regie over hun eigen leven. 
Over een veilige woonplek en een maaltijd. Deze laatste dromen vinden hun oorsprong vaak in het hebben 
van zorgen. Zorgen horen niet bij kinderen, ze horen onbekommerd te kunnen spelen, fantaseren en te 
dromen. 
 
U helpt de kinderen op weg naar het onafhankelijke, zelfstandige bestaan waar ze naar verlangen. Het bewijs 
is er! In 2019 zijn er weer een aantal kinderen zelfstandig geworden. Ze zijn afgestudeerd en ze hebben de 
mogelijkheid om een baan te zoeken. Hun droom is uitgekomen! U mag trots op ze zijn, wij zijn dat zeker. 
Deze kinderen hebben met een enorme wilskracht iets bereikt waarvan ze jaren geleden niet durfden te 
dromen. Ze doen het zelf, het is hun eigen oerkracht in combinatie met ondersteunende financiële hulp van u.  
 
Dromen helpen uitkomen is één van de mooiste motivaties die er is. U doet dat ruimhartig en consequent, 
daarvoor heel veel dank. De droom van founder Tjitske Weersma komt uit dankzij uw giften en morele steun. 
Zij is in meerdere opzichten het veilige baken voor de kinderen die afhankelijk zijn van onze hulp. Ze kennen 
Tjitske persoonlijk en ze vertrouwen hun dromen toe aan haar in woord, verhaal en beeld. Met trots en plezier 
laten ze weten dat ze geslaagd zijn voor hun opleiding, gaan werken of een vervolgopleiding gaan doen. Bijna 
vanzelfsprekend laten ze weten dat ze zich gaan inzetten voor het helpen van andere kinderen en 
volwassenen. Dat laatste is de ultieme beloning voor ons allemaal! 
 
Uw hulp maakt het werk van de stichting mogelijk. Wij hopen dat we ook in 2020 op uw financiële bijdrage 
mogen rekenen? 
 
Met vriendelijke groet en grote dank!  
 
Namens het bestuur, 
Peter Heres, voorzitter.      
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ORGANISATIE 
ALGEMEEN 

In ons jaarverslag van 2018 kondigden wij aan dat 2019 het jaar zou worden van vier dingen: 
1. Concrete, kleinschalige projecten die de leefwereld verbeteren van kinderen in de 3 kindertehuizen en 

buitenschoolse opvang die wij steunen in Nepal; 
Dit is ons ‘reguliere werk' en staat altijd voorop. Deze concrete, kleinschalige projecten hebben wij vanaf 
de start in 2008 gedaan en daar houden we nooit mee op. Ze mogen dan kleinschalig zijn, de impact is 
enorm en wel in positieve zin. Een beetje hulp gaat in Nepal echt een heel eind.  

2. Ondersteuning van kinderen die er helemaal alleen voor staan als ze met 18 jaar de tehuizen moeten 
verlaten zonder enig vangnet om op terug te vallen. Wij bieden hen een kansrijke toekomst, zodat ze hun 
eigen keuzes maken en hun leven zelf vormgeven. 
Net als in 2018 (2 afgestudeerde verpleegsters) heeft ons studiebeursprogramma ook in 2019 weer 
tastbare resultaten opgeleverd: dit jaar hebben 3 meiden hun verpleegstersopleiding afgerond en zijn 
twee andere meiden na een korte opleiding gaan werken. Begin 2020 moeten de verpleegsters in spe 
alleen nog hun licentie-examen behalen en dan kunnen ook zij aan de slag en zelfstandig leven. 

3. Verdere opbouw van een gezonde financiële buffer zodat wij ook in de toekomst ons werk kunnen blijven 
doen.  
In 2019 hebben we ons zeer ingespannen om zoveel mogelijk fondsen te werven, zodat we aan alle  

      verplichtingen kunnen voldoen. Dat is ons gelukt. 
4. Nieuwe fondsenwervende activiteiten zoals een pilot major donorreis naar Nepal. 

De plannen zijn gemaakt, maar uiteindelijk hebben we toch afgezien van de reis.  

Verderop in dit jaarverslag leest u meer over deze punten.   

Bestuur 
De bulk van het werk dat de stichting in 2019 heeft gedaan is verricht door onze founder. Daarnaast heeft 
het bestuur zich ook dit jaar niet onbetuigd gelaten. Op deze plaats past dan ook een groot woord van dank 
aan Peter Heres (voorzitter), André de Hamer (penningmeester) en Steven Groeneveld (secretaris). Met hun 
kennis, kunde, ervaring en netwerk hebben zij bijgedragen aan het succes van ons werk. Heel hartelijk dank 
daarvoor! 

🙏 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
4 Smiling Faces heeft begin 2017 een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten om de persoonlijke 
financiële risico’s voor de founder en bestuursleden op verantwoorde wijze af te dekken. Deze verzekering is 
sindsdien gecontinueerd. 
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FONDSENWERVING 
WAT WE DOEN 
Om aan de benodigde middelen te komen communiceert en werft de stichting op meerdere fronten fondsen. 
Dat levert bijdragen op van uiteenlopende grootte en in wisselende frequentie. De meest relevante 
activiteiten en bijdragen zijn:  
• 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. 
• Ieder kwartaal van 2019 hebben wij een serie van grote en kleine vermogensfondsen, kringloopbedrijven, 

kloosters, abdijen, andere kerkelijke organisaties en bedrijfssponsoren aangeschreven voor het verkrijgen 
van giften voor specifieke projecten, zoals ons studiebeurzen-programma.   

• Wij werven niet actief particuliere donateurs, maar hebben er wel verschillende. Deze komen vooral bij 
ons door mond-op-mondreclame, naar aanleiding van de incidenteel verzonden nieuwsbrief, via de 
website (http://4smilingfaces.com/ ) en via onze social media: 
o https://www.facebook.com/4SmilingFaces/ 
o https://www.instagram.com/4smilingfaces/ 
o https://vimeo.com/channels/4smilingfaces/ 
o https://twitter.com/4SmilingFaces 

• Voorts is de stichting in 2019 enkele malen verrast door sympathisanten die een fondsenwervende actie 
ten bate van de organisatie hebben ondernomen. Zoals de maandlange collecte van de Remonstrantse 
Gemeente te Eindhoven. 

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

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

REIS 

Ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van 4 Smiling Faces was het tijd voor een bijzondere onderneming. 
Daarom hebben we samen met reisorganisatie 360°Explore een concept gemaakt voor een prachtige Hart & 
Ziel reis naar Nepal, het land van goden en bergen.  

Ondanks vele positieve reacties hebben we helaas in december 2019 moeten besluiten om de reis af te 
gelasten. Voornaamste reden van deze beslissing is dat wij te weinig mogelijkheden zien om voldoende 
reizigers te werven buiten ons eigen kringetje van intimi. Gezien het feit dat het hele idee van de reis juist was 
om nieuwe mensen aan ons te binden, schatten wij in dat ons dat niet zou lukken. Daarmee hebben we 
voorkomen dat er onnodig verplichtingen en kosten zijn gemaakt. 

HONORERING 

In 2019 hebben we voldoende geld ingezameld om alle verplichtingen na te komen en onze plannen uit te 
voeren.  
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DOELSTELLINGSWERK: PROJECTEN 2019 
Home Lotus Family Foundation Nepal 

Locatie Boudha, Kathmandu 

Toelichting (Tot en met 2018 was de Lotus Family Foundation Nepal bekend en actief als de Hope 
Foundation.) 
De Lotus Family is een tehuis voor maximaal 14 kinderen: (half)wezen, voormalige 
straatkinderen en vondelingen met een speciale focus op lijmsnuivers, een extra kwetsbare 
groep. 

 

Project De Lotus Family heeft 2019 gebruikt om hun nieuwe normaal te vinden na het overlijden 
van hun zeer gewaardeerde en geliefde ‘guardian angel’ Alice Konijnenberg (✝2018).   

 

 
 

Project Iman (de vader van de Lotus Family) helpt ook geregeld mensen in de wijk als zij door 
bijvoorbeeld ziekte in de problemen zijn gekomen. Soms springen wij dan bij, omdat 
niemand anders dat doet en Iman het ook niet allemaal alleen kan. Ditmaal ging het om een 
levensreddende operatie, die gelukkig succesvol is verlopen, evenals het herstel erna.   
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Project Aan het einde van het jaar hebben Sanne Buwalda (nauw betrokken bij een van onze 
sponsoren) en Gabe Hiemstra tijdens hun reis een bezoek gebracht aan de Lotus Family. Zo 
konden zij met eigen ogen zien en horen over ons werk in Nepal. Het bezoek is door alle 
betrokkenen (Sanne, Gabe, de Lotus Family en 4 Smiling Faces) als buitengewoon positief 
ervaren.    
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Home Disabled Rehabilitation Center Nepal (DRC Nepal) 

Locatie Gokarna, Kathmandu 

Toelichting De DRC is een tehuis voor 55 kinderen met een ziekte en/of een lichamelijke en soms ook 
verstandelijke beperking en/of levend in afgelegen gebieden zonder voorzieningen.  

 

Project Dit jaar hebben wij geen grote projecten gedaan in de DRC, omdat we ons vooral hebben 
geconcentreerd op het werven van fondsen voor de studiebeurzen. De DRC en belangrijker 
nog de DRC-kinderen maken het goed en weten dat ze altijd bij ons kunnen aankloppen als 
ze iets nodig hebben. We houden zelf ook goed voeling met de DRC, zodat we tijdig kunnen 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Voor 2020 staan weer een aantal projecten op de rol.    

Het is altijd 
tijd voor 
Kerstmis. 
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Home Nepali Woman & Children Service Society weeshuis (NWCSS-weeshuis) 

Locatie Jorpati, Kathmandu 

Toelichting Het weeshuis is een tehuis voor maximaal 30 (half)wezen, voormalige straatkinderen, 
vondelingen en andere kinderen die leven in tegenwind door onder andere extreme 
armoede. Zij hebben te maken met allerlei gezondheidsproblemen en tegenslagen zoals 
verslaving, mishandeling, verwaarlozing of een combinatie van meerdere van deze 
problemen.  

 

Project Dit jaar hebben wij geen grote projecten gedaan in het NWCSS-weeshuis, omdat onze hulp 
en steun in onze andere tehuizen en projecten harder nodig was. Het huis en, veel 
belangrijker, de kinderen die er wonen maken het goed. Uiteraard houden we goed voeling 
met het weeshuis en helpen en steunen wij hen ook in de toekomst weer als dat nodig is.   
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Home Second Home Child Outreach Program (SHCOP) 

Locatie Jorpati, Kathmandu 

Toelichting Deze BSO vangt 26 kansarme kinderen op, die leven in tegenwind door onder andere 
extreme armoede, één-ouder gezinnen, of die te maken hebben met allerlei 
gezondheidsproblemen en problemen zoals verslaving, mishandeling, verwaarlozing of een 
combinatie van deze tegenslagen. Deze kinderen zijn vrijwel allemaal direct geraakt door de 
aardbevingen van 2015. 

 

Project Kleding voor Dashain 

Toelichting Ter gelegenheid van het jaarlijkse Dashain festival (het belangrijkste religieuze festival in 
Nepal) kregen de kinderen nieuwe kleren. Dat is traditie, die de BSO zelf niet kan 
financieren en daarom hebben wij dat gedaan.  

Meer info https://4smilingfaces.nl/nl/2019shcopdashain/   

→ 
Modeshow 
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Project Verven 

Toelichting De diverse ruimten van de opvang waren dringend toe aan een nieuw, fris en vooral lichter 
uiterlijk. Daarom hebben we gezorgd voor een grote schilderbeurt.  

Meer info https://4smilingfaces.nl/nl/2019shcopverven/   

→ 
Voor de 
schilderbeurt 

Zo zag de opvang eruit voor de schilderbeurt↓ 

 
Na de 
schilderbeurt 
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Project Studiebeurzen 

Toelichting Met ons studiebeurzen-programma ondersteunen wij jongeren die zonder enig vangnet de 
tehuizen moeten verlaten na hun 18de verjaardag en/of het behalen van hun eindexamen. 
De hulp bestaat uit een studiebeurs (voor schoolgeld, uniformen, schoenen, boeken, 
leermaterialen en lunch) en als het nodig is de huur voor een veilige woonplek. Als wij hen 
niet helpen, doet niemand dat. 

4 Smiling Faces doet alles om deze jongeren de kans te geven op een beter leven, om 
gedwongen huwelijken, gedwongen werk en (seksuele) slavernij te voorkomen. Want dat 
zijn reële gevaren in Nepal. De enige manier om daaraan te ontkomen is 
een goede opleiding, zodat de jongeren hun eigen weg gaan, hun eigen keuzes maken en 
zodoende de cirkel van armoede doorbreken. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen met 
een ziekte, handicap of levend in tegenwind (armoede, verlating/verstoting, 
verslavingsproblemen etc.) In 2019 zijn 2 van de door ons gesteunde jonge meiden aan het 
werk gegaan en staan er drie op punt om hun studie af te ronden en te gaan werken.   

Meer info https://4smilingfaces.nl/nl/wijdoen/onzeprojecten/studiebeurzen/  

ALUMNI 

Fudoma is sinds 
2018 gediplomeerd 
en werkt op de 
neonatale intensive 
care van het Nepal 
Medical College in 
Kathmandu. 

Kabita is sinds 2018 
gediplomeerd en 
werkt als operatie-
verpleegkundige op 
de Intensive Care 
Unit van het 
Shankarapur 
Hospital in  

                                                      Kathmandu. 

Maya, heeft in 2019 
besloten om na haar 
verlengde schooltijd 
(Plus2 Business 
Management) niet 
verder te studeren. Ze 
werkt op kantoor aan 
een zelfstandige 

                                                   toekomst.                                                

Suddha, heeft in 2019 
besloten om na haar 
verlengde schooltijd 
(Plus2 Science) niet 
verder te studeren. Ze 
werkt als science 
docent op een 
middelbare school 

                                                   In Kathmandu. 

Ali heeft in 2019 haar 
opleiding 
verpleegkunde en   
begin 2020 haar 
licentie-examen en 
haar International 
Nurses licentie 
behaald, zodat ze in  

                                                   het buitenland kan 
                                                   werken.          

Lhamu heeft in 2019 
haar opleiding 
verpleegkunde en 
begin 2020 haar 
licentie-examen 
behaald. 

Tshering heeft in 2019 
haar opleiding 
verpleegkunde en begin 
2020 haar licentie-
examen behaald. 
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BEURSONTVANGERS 2019 

Pujan is bezig met jaar 2 van 3 
van de opleiding tot civiel 
ingenieur. 

Rashmi is bezig met jaar 
1 van 3 van de opleiding 
tot civiel ingenieur. 

Tashi bezig met jaar 3 van 4  
van de bacheloropleiding Hotel 
Management. 

Gita is bezig met de 
laatste lootjes voor haar 
Bachelor of Business 
Studies (Accounting).  
Daarnaast is ze 
vrijwilliger bij de BSO 
SHCOP. 

Sita is bezig met de 
verlengde 
schoolperiode Plus2 
Science. Volgende 
stap is Bachelor of 
Engineering 

Nisha de verlengde 
schoolperiode Plus2 
Management. Volgende stap 
is PCL Nursing 

Samir is bezig met de 
verlengde 
schoolperiode Plus2 
Humanities. Volgende 
stap is de opleiding 
tot civiel ingenieur. 

Sunita is bezig met de 
verlengde 
schoolperiode Plus2 
Humanities. Volgende 
stap is Bachelor of 
Arts. 

Passang is bezig met 
de opleiding voor 
medisch laborant. 
 
 
 
 
 

. 

Daarnaast helpen wij ook deze twee uitzonderingen op de regel; het zijn broer en zus die door de 
aardbevingen van 2015 zijn verweesd. Ze hebben niets en niemand meer. Ze mochten naar een gratis 
school, heel ver van het tehuis waar zij wonen. Daardoor moesten zij dagelijks ver en lang reizen. Er was 
geen geld voor een betere school, dichter bij huis. Daar hebben wij dus voor gezorgd.   

Usthav is bezig met 
jaar 1 van 10 van de 
lagere school. 

Ushika is bezig met jaar 3 van 10 
van de lagere school. 
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Alle huizen Lotus Family, NWCSS Weeshuis, DRC Nepal, SHCOP  

Project Handgeld 

Toelichting Alle tehuizen/buitenschoolse opvang krijgen zo nu en dan contante bedragen (via vrienden 
die naar/in Nepal reizen en/of als wij zelf Nepal bezoeken) van 250 tot 500 euro voor vrije 
besteding door onze gewaardeerde en betrouwbare vrijwilligers. Dit geld is bestemd voor 
acute gevallen. Deze uitgaven kunnen niet wachten op een money transfer, die vaak dagen 
duurt en bovendien 56 euro per keer kost.  

Besteding Dit bedrag wordt gebruikt voor uiteenlopende zaken:   
• Acute medische zorg na kleine ongelukjes; ziekenhuiskosten moeten in Nepal contant 

worden betaald; 
• Medicijnen bij ziekte die in Nepal contant moeten worden afgerekend; 
• Verjaardagstaarten; 
• Kleine cadeautjes voor individuele kinderen die het om uiteenlopende redenen extra 

moeilijk hebben; 
• Meisjesdingen; menstruatie en alles wat daarbij komt kijken is in Nepal een onderwerp 

waarover nogal moeilijk en geheimzinnig wordt gedaan. Nu de meiden weten dat er 
mensen zijn waar ze altijd terecht kunnen voor materialen (of geld om materialen te 
kopen) zijn zij enorm geholpen; 

• Incidentele, niet van tevoren aangekondigde schoolexcursies en andere uitjes ter 
gelegenheid van festivals en dergelijke; 

• Incidentele nieuwe kleding/schoenen voor individuele kinderen die niet kunnen 
wachten tot het moment dat alle kinderen tegelijk in het nieuw worden gestoken; 
bijvoorbeeld omdat ze nieuw zijn in het tehuis/buitenschoolse opvang, sneller groeien 
dan verwacht, zoals dat gaat met kinderen en/of door een ongelukje onherstelbare 
schade aan schoeisel/kleding hebben opgelopen; 

• Incidentele nieuwe matrassen/beddengoed voor individuele kinderen die niet kunnen 
wachten tot het moment dat alle kinderen gelijk nieuwe matrassen/beddengoed krijgen 
omdat ze nieuw zijn in het tehuis, er geen matrassen/beddengoed beschikbaar is, ze 
vaker dan gemiddeld een nachtelijk ongelukje hebben en/of ze speciale 
medische/gezondheid technische behoeften hebben; 

• Extra dekens, matrassen, borden, bekers, bestek, kleding, eten, schoolspullen voor 
nieuwe kinderen en of acute schrijnende gevallen.  

  
DROOM 
Onze droom is dat alle kinderen uit onze tehuizen na hun middelbare school verder kunnen leren en/of 
studeren als zij dat willen. Daarbij gaat het ons specifiek om kinderen die de tehuizen moeten verlaten omdat 
ze 18 jaar zijn en/of hun eindexamen hebben gehaald en geen enkel vangnet hebben waarop zij terug kunnen 
vallen voor (financiële) hulp bij hun vervolgopleiding. 

4 Smiling Faces is ervan overtuigd, dat alleen met een vervolgopleiding de cirkel van armoede definitief kan 
worden doorbroken. Want dan kunnen de kinderen hun eigen toekomst bepalen, hun eigen keuzes maken en 
een zelfstandig en onafhankelijk leven opbouwen. Dat gunnen wij hen van harte. 

BLIK OP 2020 

2020 wordt het jaar van drie dingen: 
- Concrete, kleinschalige projecten die de leefwereld verbeteren van kinderen in de 3 kindertehuizen en 

buitenschoolse opvang die wij steunen  
- Ondersteuning van kinderen die er helemaal alleen voor staan als ze met 18 jaar deze tehuizen moeten 

verlaten zonder enig vangnet om op terug te vallen. Wij bieden hen een kansrijke toekomst, zodat ze hun 
eigen keuzes maken en hun leven zelf vormgeven. 

- Verdere opbouw van een gezonde financiële buffer zodat wij ook in de toekomst ons werk kunnen blijven 
doen.    
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