
                                      
                            
                               

 
 

Help ons Help hen: kinderen komen eerst 

 
Jaarverslag 2017 



COLOFON  

© 2017 Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces.  

Dit jaarverslag is opgesteld in januari 2018. 

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

VOORWOORD 
Aandacht voor noden van nu, vooruitkijken naar behoeftes voor de toekomst 

In 2017 heeft Helping Hands 4 Smiling Faces zich onverminderd ingezet voor Nepalese kinderen, die 
afhankelijk zijn van hulp van buiten. Het zou vreemd zijn als u hier iets anders zou lezen, of niet? En toch 
mogen we best benadrukken dat we blijven helpen, blijven geven, blijven aanmoedigen. Want voor kinderen, 
die in de hoofdstad Kathmandu moeten opgroeien in tegenwind, komt helaas niets vanzelf. Gezondheid, 
onderdak, eten en drinken, kleding, veiligheid, hygiëne, onderwijs, spelen, eigenwaarde, toekomstperspectief 
enz., voor alle denkbare facetten in de levens van ‘onze’ kinderen is het allesbehalve vanzelfsprekend dat er 
goed invulling aan kan worden gegeven. 

Daarom helpen wij met de hulp van u en vele anderen zowel met het aanschaffen van een wasmachine, als 
met het mogelijk maken van een dagelijkse lunch op school. En zowel met nieuwe schoenen als met 
maandverband. Omdat niets vanzelfsprekend is, is het ons doel juist wél vanzelfsprekende voorzieningen 
mogelijk te maken. In het eind 2017 gerealiseerde bijzonder fotoboek ‘Opgroeien in Tegenwind, kindkracht 
uit Nepal’ kunt u zien hoe veel dat betekent. Wij zijn bijzonder trots op de totstandkoming van het boek, 
waarvan de opbrengsten nog meer mogelijk maken. 

Het is geweldig dat velen ons werk belangrijk vinden en ons steunen met geld, goederen en diensten. Onze 
dank daarvoor is groot. Ons streven is met alle hulp meer toekomstkansen dan ooit te gaan bieden en daarom 
sterk in te zetten op het faciliteren van opleidingen. Want als kinderen meerderjarig worden en zelfstandig 
verder moeten, is het mooiste wat we ze kunnen bieden een toekomst, waarin ze op eigen kracht een 
volwaardig bestaan kunnen opbouwen. Dat doen we steeds vaker door het financieren van studiekosten en 
hoe mooi is het dat daardoor inmiddels twee kinderen een volwaardige beroepsopleiding hebben kunnen 
afronden. Zij kunnen nu echt verder in het leven! 

Door founder Tjitske Weersma in 2017 in staat te stellen een deel van haar enorme inzet betaald te doen, ziet 
het begin 2017 nieuw aangetreden bestuur beduidend meer mogelijkheden om meer kinderen een toekomst 
te bieden. En dat gaan we zoals u ziet ook nog eens doen met een nieuw logo en een aangepaste, krachtige 
naam: Smiling Faces. Helpt u mee? Dan kunnen meer kinderen hopelijk snel voelen dat ze de wind eindelijk 
ook mee kunnen hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Heres, voorzitter 



ORGANISATIE 
ALGEMEEN 

2017 was een jaar met nieuwe kansen en mogelijkheden voor Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces. Meer 
inkomsten waren hard nodig om de kinderen (en tehuizen waarin zij wonen) nog meer (als ze geen enkel 
vangnet hebben), nog langer (nadat ze de tehuizen moesten verlaten) nog verder te helpen. Daarom was het 
tijd om met nieuwe energie nieuwe wegen te bewandelen.   

Meer inkomsten waren onder andere nodig om jongeren te ondersteunen, die in 2017 de tehuizen met 18 
jaar (ook in Nepal de leeftijd waarop je meerderjarig bent) moesten verlaten en er sindsdien helemaal alleen 
voor staan. Zij kregen van ons een studiebeurs zodat ze een goede opleiding konden volgen en op die manier 
een mooie start konden maken met hun zelfstandige leven.  

Daarnaast ging ons 'gewone werk' gewoon door. Want 4SmilingFaces was, is en blijft  altijd concrete, 
kleinschalige projecten doen die de levensomstandigheden van kinderen in kindertehuizen in 
ontwikkelingslanden verbeteren.  

Na 8 jaar was het daarom begin 2017 tijd om de stichting en het werk met en vooral voor en ten bate van de 
kinderen naar een hoger plan te tillen. Want dat was, is en blijft waar het om draait: KINDEREN KOMEN 
EERST! 

Een van de manieren waarop dat is gebeurd, is dat  oprichter/voorzitter Tjitske Weersma nog meer tijd, 
energie en passie in de stichting ging  steken. Dat was mogelijk door haar betrokkenheid te intensiveren en  
een deel van haar professionele werkzaamheden te maken. Zij is daarom begin 2017 uit het bestuur gestapt 
en verricht sindsdien part time en op freelance basis werk voor de stichting.  

Dat betekent uiteraard dat er kosten worden gemaakt. De kosten gaan in deze voor de baten uit. We moeten 
geld uitgeven om geld te verdienen en dat geldt zeker voor kleine goede doelen. Meer gebruik maken van de 
kennis en kunde van onze founder is het allerbeste voor de kinderen en tehuizen met en voor wie wij werken, 
voor de stichting. 

Bestuur 
Naast op deze ontwikkelingen hebben bestuursleden Diederik Schonebaum en Gerdo Kuiper begin 2017 na 8 
jaar afscheid genomen van Helping Hands 4 Smiling Faces. Grote dank aan beiden! Het waren 8 fantastische 
jaren. Alle lof en dankbaarheid daarvoor. Zij hebben met veel plezier en geheel belangeloos hun werk voor de 
Stichting gedaan en wensen de stichting veel succes in de toekomst in het verder steunen van de Nepalese 
kinderen. 

Een nieuw bestuur was gelukkig snel gevonden in de personen van Peter Heres (voorzitter), André de Hamer 
(penningmeester) en Steven Groeneveld (secretaris). Zij zijn waardige opvolgers, die hun sporen in de wereld 
van de goede doelen, onderwijs en sociaal verantwoord ondernemen ruimschoots hebben verdiend.  

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

Helping Hands 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.  



FONDSENWERVING 
WAT WE DOEN 
Om aan de benodigde middelen te komen communiceert en werft de stichting op meerdere fronten. 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. 
• Werving daarvan gaat vooral via mond-tot-mondreclame, naar aanleiding van de incidenteel verzonden 

nieuwsbrief, website ( http://4smilingfaces.com/ ) en onze Facebookpagina ( 
https://www.facebook.com/4SmilingFaces/ ).  

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

• Daarnaast worden geregeld – zeker 2 maal per jaar – grote en kleine vermogensfondsen aangeschreven 
voor het verkrijgen van giften voor specifieke projecten, zoals ons studiebeurzen programma.   

• Voorts is de stichting in 2017 enkele malen verrast door sympathisanten die een fondsenwervende actie 
ten bate van de organisatie hebben ondernomen; dit jaar waren dat onder andere basisschool De Breede 
Hei uit Amersfoort en Zorgboerderij Zonne Eiland uit Sint-Kruis. 

HONORERING 

In 2017 hebben we voldoende geld ingezameld om alle verplichtingen na te komen en onze plannen uit te 
voeren.  



DOELSTELLINGSWERK: PROJECTEN 2017 
HOPE FOUNDATION 
Deze instelling zorgt voor13 voormalige straatkinderen, vondelingen, verstotenen  die voorheen lijm verslaafd 
waren 

DRINKWATERFILTERSYSTEEM  
 
Aanschaf van een drinkwaterfilter installatie zodat de 
Hope Foundation niet langer afhankelijk is van kostbaar 
gebotteld water.  
 
Voor meer informatie zie:  
http://4smilingfaces.nl/nl/2017shcopdrinkwaterfilter/ 
 
 
 
 
 
 
 

NEPALI WOMAN & CHILDREN SERVICE SOCIETY WEESHUIS  
Dit weeshuis biedt onderdak en hulp aan25 voormalige straatkinderen, vondelingen, verstotenen of door 
andere omstandigheden levend in tegenwind 

NIEUW SCHOOLUNIFORMEN  
 
Dankzij een speciale gift van een vermogensfonds 
konden we de kinderen van het weeshuis allemaal 
nieuwe schooluniformen geven. Zowel hun formele als 
casual uniformen waren nodig aan vervanging toe en zo 
geschiedde.  
 
Voor meer informatie zie:  
http://4smilingfaces.nl/nl/2017nwcssuniformen/ 
 
 
 
 
 
NIEUWE KLEREN & SCHOENEN 
 
Ter gelegenheid van het jaarlijkse Dashain festival (het 
belangrijkste religieuze festival in Nepal) kregen de 
kinderen nieuwe kleren. Dat is traditie, die het weeshuis 
zelf niet kan financieren en daarom hebben wij dat 
gedaan.  
 
Voor meer informatie zie:  
http://4smilingfaces.nl/nl/2017nwcssdashain/ 



DISABLED REHABILITATION CENTER  
Een thuis voor 55 kinderen met een ziekte/handicap of door andere omstandigheden levend in tegenwind. 

 
RENOVATIE SPEELPLAATS 
 
De speelplaats/buitenruimte is opgeruimd en beter 
bruikbaar en toegankelijk gemaakt door verwijdering 
van een aantal niet bewegende obstakels en het 
aanbrengen van een nieuwe pleisterlaag.  
 
Voor meer informatie zie:  
http://4smilingfaces.nl/nl/2017drcspeelplaats/ 
 
 
 
 
 

SECOND HOME CHILD OUTREACH PROGRAM 
Deze BSO vangt  26 straatarme kinderen op, die leven in tegenwind 

 
ONDERSTEUNING MAANDLASTEN 

 
Voor een bepaalde periode in 2017 hebben wij de 
maandelijkse lasten betaald, omdat het programma 
anders had moeten stoppen, terwijl het in een grote 
behoefte voorziet.   
 
Voor meer informatie zie:  
http://4smilingfaces.nl/nl/2017shcopmaandlasten/ 
 
 
 
 

 
                WASMACHINE 
 

                                        Aanschaf van een wasmachine, zodat de kleren van de  
                                                     kinderen snel gewassen kunnen worden, iets dat ze 

                                       thuis niet kunnen.  
 
                                                     Voor meer informatie zie: 
                                                     http://4smilingfaces.nl/nl/2017shcopwasmachine/ 
 

 
UITBREIDING SOLAR SYSTEEM  
 
Uitbreiding van het solar systeem om voldoende stroom  
op te wekken, zodat de kinderen ook in de donkere 
dagen licht hebben voor spelen en leren. Ook helpt het 
bij de warmwatervoorziening voor de douches. 
 
Voor meer informatie zie: 
http://4smilingfaces.nl/nl/2017shcopsolarsysteem/ 



 
MICROBUS VOOR 2 
 
Dagelijkse taxibusritje van en naar de opstapplaats van 
de schoolbus voor deze twee jonge kinderen, zodat zij 
veilig van en naar school kunnen reizen, minder 
vermoeid raken en zo meer energie over hebben voor 
leren en spelen.  
 
Voor meer informatie zie: 
http://4smilingfaces.nl/nl/2017shcopbus/ 
 
 
 
 
DIVERSE HUISHOUDELIJKE (SPEEL)MATERIALEN 
 
We kochten een hoop basale voorzieningen voor de 
kinderen, zoals voldoende bekers, borden, 
schoonmaakmaterialen en spelmateriaal.  
 
Voor meer informatie zie: 
http://4smilingfaces.nl/nl/2017shcopinkopen/ 
 
 
 
BADKAMER 
 
Aanleg van een badkamer op de begane grond. Deze is 
speciaal geschikt voor kleine kinderen, die thuis geen 
beschikking hebben over dergelijke voorzieningen.  
 
Voor meer informatie zie:  
http://4smilingfaces.nl/nl/2017shcopbadkamer/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
PIERENBAD 
 
Wat voorheen een waterreservoir was, is verbouwd tot  
goed beveiligd pierenbad waar de kinderen – onder 
toezicht – kunnen spelen en afkoelen als het warm is. In 
de zomer van 2017 is er volop gebruik van gemaakt, 
omdat het vaak boven de 30 graden was. 
 
Voor meer informatie zie: 
http://4smilingfaces.nl/nl/2017shcoppierenbad/ 
 



 
IJSKAST 
 
Voor koele dranken in warme tijden en het langer goed 
houden van eten en drinken is er nu een eigen ijskast.  
 
Voor meer informatie zie: 
http://4smilingfaces.nl/nl/2017shcopijskast/  
 
 
 

 
NIEUWE KLEREN & SCHOENEN 
 
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.  
 
Voor meer informatie zie: 
http://4smilingfaces.nl/nl/2017shcopdashain/ 
 
 
 
 
 

 
BIJZONDER PROJECT: BOEK ‘OPGROEIEN IN TEGENWIND, KINDKRACHT UIT NEPAL’ 

Realisatie 
Begin 2017 hebben we het al langer levende idee om een boek te maken over ons werk verder vormgegeven 
en uitgevoerd. Daarvoor zijn founder Tjitske Weersma en bevriende fotografen Ronnie Dankelman en Diana 
Putters in februari in Nepal geweest. Tjitske heeft de kinderen geïnspireerd tot en geholpen bij het schrijven 
en tekenen van hun bijdragen voor het boek en Ronnie en Diana hebben prachtige foto’s gemaakt.  

Na terugkomst is Tjitske aan de slag gegaan met het samenstellen van het boek uit alle door de kinderen 
geleverde content, en met het schrijven van aanvullende teksten. Ronnie en Diana hebben de foto’s 
geselecteerd en bewerkt. In de loop van de zomer is de redactie uitgevoerd door Peter Heres en André de 
Hamer en de eindredactie gedaan door Gerda Kanmeijer. Het boek is in augustus en september opgemaakt 
door Torsten van Geest van bureau Paraaf. Daarna is het boek gedrukt bij drukkerij Graphius.  

De verkoop van het boek is gestart op 16 oktober 2017. 



Inhoud 
Het boek is samen met de kinderen waarvoor wij werken gemaakt . De kindertehuizen waar zij wonen kunnen 
de extra middelen die het boek oplevert heel goed gebruiken. Het boek biedt de kinderen een podium: zij 
hebben voor het boek getekend en geschreven over wie zij zijn, wat hen beweegt, waar ze blij van worden, 
hun hoop, dromen, toekomstplannen, wensen, idolen, ideeën en andere zaken die hen bezig houden.  

Het boek bevat prachtige foto’s van Ronnie Dankelman en Diana Putters (www.photolovers.nl), quotes van 
medewerkers van de kindertehuizen, onze zeer gewaardeerde vrijwilligers in Nepal en veel 
wetenswaardigheden over land en volk. 
 
Bijzonderheden 
Het is een full color boek van 100 pagina’s en voldoet aan de hoogste duurzaamheidseisen: klimaatneutrale 
druk, FSC papier en karton en gebruik van hoogwaardige vegetale inkten. 
 
Kosten 
Het boek kost 20 euro, exclusief verzendkosten. Twaalf euro daarvan gaat naar de stichting en dus de 
kinderen, want zij komen eerst. 
 
Verkoop 
Vanaf 16 oktober tot en met 31 december 2017 zijn er 400 boeken verkocht.  
 
STUDIEBEURZEN  
(7 meisjes en 1 jongen) 

 
Boven, van links naar rechts: 
- Fudoma: zij heeft in 2017 haar diploma gehaald en 

is aan de slag als verpleegkundige 
- Lhamu: zij is in 2017 gestart met haar tweede jaar 

verpleegkunde 
- Maya: zij is in 2017 gestart met haar tweede jaar 

van het +2 businessmanagement-programma, een 
verlengde van de middelbare school. 

- Ali: zij is in 2017 gestart met haar tweede jaar 
verpleegkunde 

 
 
 
 

Onder van links naar rechts: 
- Kabita: zij is in 2017 gestart met haar derde en laatste jaar verpleegkunde 
- Suddha: zij is in 2017 gestart met het eerste jaar van het +2 science programma, een verlengde van de 

middelbare school.  
- Tashi: hij is in 2017 gestart met de hotelschool en wil kok worden 
- Tshering: zij is in 2017 gestart met haar tweede jaar verpleegkunde 
 
DROOM  
Helping Hands 4 Smiling Faces heeft een droom: de start van een eigen centrum waar we kinderen van kleins 
af aan een warm en veilig thuis kunnen bieden. Wat voor sommigen zelfs hun forever thuis zal zijn, omdat ze 
nooit zonder hulp of bescherming kunnen leven. Waar kinderen alle ruimte krijgen om kind te zijn en zich te 
ontplooien. Waar ze worden gesteund, gestimuleerd en uitgedaagd. Waar we uitgaan van wat zij zelf kunnen 
en willen. Waar kortom altijd geldt: kinderen komen eerst! 
 
Het moet ook een leer/werkplek worden waar medewerkers alles leren wat er komt kijken bij goede 
verzorging van kinderen en het draaiende houden van een kindertehuis. Een plek waar kennis en ervaring 
wordt uitgewisseld tussen Nepalese medewerkers en buitenlanders die stage komen lopen, waar mensen uit 
de buurt zich welkom voelen om binnen te lopen om een kopje chai te drinken en tehuisverlaters altijd 
kunnen rekenen op een veilige haven, om te studeren voor een examen, te laten weten hoe het hen vergaat, 
een voorbeeld te zijn voor de huidige bewoners en gewoon voor een beetje warmte en gezelligheid. 
 
Om de droom te verwezenlijken is veel geld nodig. 2017 om de droom voor ons zelf helder te krijgen. Wat 
willen we precies? Vanaf 2018 gaan we onze droom delen en op zoek naar mensen die mee willen helpen, 



nadenken over fondsenwerving, haalbaarheid en natuurlijk de realisatie. Het is duidelijk dat de 
verwezenlijking van onze droom niet van vandaag op morgen mogelijk is, maar een aantal jaren in beslag zal 
nemen.  
 

 
Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces 
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32148292. 
Geregistreerd bij de Belastingdienst onder RSIN nummer 8205.28.298.    
NL17 INGB 000 435 56 93 
 
 

www.4smilingfaces.com  
hh@4smilingfaces.com 
 
https://www.facebook.com/4SmilingFaces/  
https://vimeo.com/channels/4smilingfaces/  
https://www.instagram.com/4smilingfaces/ 
https://twitter.com/4SmilingFaces 
 

 
 
 


