
                                      
                            
                               

 
 

Biedt kinderen een kansrijke toekomst 
 

Jaarverslag 2018 



COLOFON 

© 2018 Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces.  

Dit jaarverslag is opgesteld in 2019. 

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

VOORWOORD 
Durf te vragen. 
 
Stel je voor dat de hulp uit Nederland stopt.  
Stel je voor dat je een kind bent dat afhankelijk is van deze hulp. 
 
Stel je voor dat deze kinderen zich niet druk hoeven te maken over de hulp die ze nu al jaren ontvangen. Dat 
ze zich onbekommerd kunnen uiten, dat ze kunnen spelen en leren en dat ze als volwaardige mensen mogen 
opgroeien. 
 
Ook in 2018 heeft de stichting 4 Smiling Faces gezorgd voor de middelen die nodig zijn om de kinderen zo 
optimaal mogelijk te helpen. De Helping Hands komen van u! Daar zijn wij u zeer dankbaar voor! De kinderen 
hoeven en mogen zich geen zorgen maken over de continuïteit, daar moeten wij ons druk voor maken en 
mogen wij zorgen over hebben.  
Gelukkig is die aanleiding er niet. Maar het is ook niet zo dat de financiële middelen vanzelf binnenkomen. Er 
wordt met name door Tjitske Weersma, gesteund door de professionele kracht van vrijwilligers hard 
getrokken aan het werven van fondsen. Voldoende voor de lopende kosten en af en toe iets extra’s om 
onvoorziene uitgaven te dekken. Wij streven ernaar dat de kinderen uiteindelijk zelfstandig in hun bestaan 
kunnen voorzien. Dat ze een baan krijgen, veilig zijn en zelfbewust worden. Dat ze trots zijn op wat ze bereikt 
hebben en vanuit hun nieuwe zelfstandige positie gelukkig zijn.  
U heeft met ons de sleutel om dit alles mogelijk te maken. ‘Durf te vragen’ is soms moeilijk, het lijkt 
onbescheiden en het lijkt op een bodemloze put. Maar dat is het niet want er is resultaat, belangrijk resultaat 
in de zin dat de kinderen niet wakker liggen van het stagneren van hulp. Dat willen wij zo houden! En daarom 
durf ik te vragen. Blijf ons helpen en steunen zodat wij de kinderen een kind waardige toekomst kunnen 
bieden. 
 
Met grote dank en vriendelijke groet, 
Peter Heres, voorzitter 
 
  
 
 
 

 



ORGANISATIE 
ALGEMEEN 

2018 was een bijzonder in de zin dat we voor het eerst de tastbare resultaten zagen van ons studiebeurzen-
programma: twee jonge meiden – Fudoma en Kabita – sloten met goed gevolg hun verpleegstersopleiding af 
en gingen aan het werk. Het is bijzonder om te zien dat het doel van zelfstandigheid wat we hadden toen we 
aan het programma begonnen, nu werkelijkheid is geworden. In 2019 volgen nog eens 3 meiden in hun 
voetstappen. 

Jonge mensen leren een vak, gaan aan het werk, zorgen voor zichzelf, maken hun eigen keuzes en zijn 
zelfstandig. De cirkel van armoede is definitief doorbroken! Daar zijn we trots op en het geeft moed om door 
te gaan. Geweldig dat onze inspanningen dankzij de financiële steun van velen kunnen leiden tot het best 
denkbare resultaat  

Om de financiering van de studiebeurzen mogelijk te maken hebben we extra ingezet op fondsenwerving en 
voor het eerste geïnvesteerd in freelance uren van founder Tjitske.  Met succes, 4 Smiling Faces heeft in 2018 
niet alleen aan alle gangbare verplichtingen kunnen voldoen, maar dus ook voor het eerst studiebeurzen 
kunnen financieren. 

Ons ‘gewone werk' zal natuurlijk altijd voorop staan. Want 4 Smiling Faces was, is en blijft altijd de helpende 
hand, die concrete, kleinschalige projecten mogelijk maakt die de levensomstandigheden van kinderen in 
kindertehuizen in Nepal verbeterd. (Verderop in dit jaarverslag leest u daar meer over.) 

Want dat was, is en blijft waar het om draait: KINDEREN KOMEN EERST! 

Bestuur 
Het werk dat de stichting in 2018 heeft gedaan is uiteraard niet alleen te danken aan de inzet van onze 
founder, maar zeker ook die van het bestuur. Peter Heres (voorzitter), André de Hamer (penningmeester) en 
Steven Groeneveld (secretaris) hebben allen op uiteenlopende wijze hun kennis, kunde, ervaring en netwerk 
ingezet en daarmee bijgedragen aan het succes van ons werk. Daarvoor past op deze plaats een groot woord 
van DANK. 

🙏 
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 
in 2018 gecontinueerd. 



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. 
• Werving gaat vooral via 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 

• 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. 

• 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 2018 enkele malen verrast door sympathisanten die een fondsenwervende actie 
ten bate van de organisatie hebben ondernomen; dit jaar was dat onder andere basisschool De Breede 
Hei. 

HONORERING 

In 2018 hebben we voldoende geld ingezameld om alle verplichtingen na te komen en onze plannen uit te 
voeren.  



DOELSTELLINGSWERK: PROJECTEN 2018 
Home Hope Foundation Nepal 

Locatie Boudha, Kathmandu 

Toelichting (Vanaf 2019 gaat de Hope Foundation verder als Lotus Family Foundation Nepal.) 
De Hope Foundation Nepal is een tehuis voor maximaal 14 kinderen: (half)wezen, 
voormalige straatkinderen en vondelingen met een speciale focus op lijmsnuivers, een extra 
kwetsbare groep. 

 

Project Planken en opbergkisten 

Toelichting Planken aan de muren en opbergkisten onder de bedden, zodat er meer bergruimte is.  

Meer info https://4smilingfaces.nl/nl/2018hopeplankkist/      

  
 

 
  



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, één-ouder gezinnen. Zij hebben te maken met allerlei gezondheidsproblemen en 
dingen zoals verslaving, mishandeling, verwaarlozing of een combinatie van meerdere van 
deze problemen. 

 

Project Food for the Naanis 

Toelichting In nauwe samenwerking met het lokale ‘Food for the Naanis’ programma hebben we de 
kinderen van het NWCSS-weeshuis een lekker en voedzaam ontbijt aangeboden. 

Meer info https://4smilingfaces.nl/nl/2018nwcssfoodnaanis/  

 
 

 

 
 

 



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 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 de 
DRC en helpen en steunen wij hen ook in de toekomst weer als dat nodig is.   

  

 

 
 
 
 
 



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 Rijstkoker 

Toelichting De kinderen krijgen naast hulp bij huiswerk, schone kleren, medische zorg, warmte en 
gezelligheid dagelijks een eenvoudige doch gezonde maaltijd. Een grote rijstkoker helpt 
enorm bij het in een keer klaarmaken van voldoende rijst voor iedereen.  

Meer info https://4smilingfaces.nl/nl/2018shcoprijstkoker/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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/2018shcopdashain/  

 
  

 
Project Extra zonnepaneel 

Toelichting Om de kinderen altijd te verzekeren van een warme douche hebben we een extra 
zonnepaneel aangelegd.  

Meer info https://4smilingfaces.nl/nl/2018shcopzonnepaneel/  

 



 

Project Beamer 

Toelichting Met dank aan VetEffect konden we een beamer schenken die wordt gebruikt voor klassikale 
bijlessen, voorlichting en entertainment.  

Meer info https://4smilingfaces.nl/nl/2018shcopbeamer/  

 

 
Project Bijles 

Toelichting Omdat de kinderen niet naar de beste scholen gaan, is bijles en voorlichting belangrijk om 
de kinderen een betere kans te geven zelf wat van hun leven te maken.   

Meer info https://4smilingfaces.nl/nl/2018shcopbijles/  

  



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 alle in tegenwind (armoede, 
verlating/verstoting, verslavingsproblemen etc.) In 2018 zijn 2 van de door ons 
gesteunde jonge meiden afgestudeerd. Beiden zijn nu als volledig gediplomeerde 
verpleegsters aan het werk.  

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

 

Fudoma, afgestudeerd en werkzaam als volledig gediplomeerd 
verpleegkundige 

 

Kabita, afgestudeerd en werkzaam als volledig gediplomeerd 
verpleegkundige 

 

Maya, bezig met jaar 2 van 2 van het verlengde schoolprogramma 
Business Management 

 

Ali, bezig met jaar 3 van 3 van de verpleegstersopleiding. 

 

Lhamui, bezig met jaar 3 van 3 van de verpleegstersopleiding. 



 

Tshering, bezig met jaar 3 van 3 van de verpleegstersopleiding. 

 

Gita, bezig met jaar 4 van 4 van de Bachelor-opleiding Business 
Studies (Accounting) 

 

Pujan, bezig met jaar 1 van 3 civil engeneering 

 

Tashi, bezig met jaar 2 van 4 van de Bachelor-opleiding Hotel 
Management 

 

Suddha, bezig met jaar 2 van 2 van het verlengde schoolprogramma 
Science 

 

Usthav en Ushika, bezig met de lagere school. 

  



Alle huizen Lotus Family, NWCSS Weeshuis, DRC Nepal, SHCOP  

Project Handgeld 

Toelichting Alle huizen 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 kosten.  

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; 
• Verjaardagtaarten; 
• 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 een nieuwe 
matrassen/beddengoed krijgt omdat ze nieuw zijn in het tehuis en er geen 
matrassen/beddengoed beschikbaar is; ze vaker dan gemiddeld een nachtelijk 
ongelukje hebben gehad 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 2019 

2019 wordt het jaar van vier dingen: 
- Concrete, kleinschalige projecten die de leefwereld verbeteren van kinderen in de 3 kindertehuizen en 

buitenschoolse opvang die wij steunen in Nepal; 
- 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.  

- Nieuwe fondsenwervende activiteiten zoals een pilot met in het najaar een major donorreis naar Nepal   
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