
 
 
 

 
 

Biedt kinderen een kansrijke toekomst 
 

Stichting 4 Smiling Faces verbetert de leefwereld van kinderen in kindertehuizen in Nepal met 
concrete, kleinschalige projecten, studiebeurzen voor kinderen zonder vangnet en noodhulp in 

tijden van (natuur)rampen en crisis. Zo bieden wij hen een kansrijke toekomst. 
 

Jaarverslag 2020 
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COLOFON 

© 2020 Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces.  
Dit jaarverslag is opgesteld gedurende 2020 en in Q1 van 2021. 
Dit jaarverslag is geheel in eigen beheer geschreven door founder Tjitske Weersma in nauwe 
samenwerking met het bestuur.  
 

VOORWOORD 
Niets overtreft het verdriet van het overlijden van Sylviya eind december 2020. Een kind, een 
meisje van 16 jaar jong die na een lange ziekte is overleden. Een meisje die in haar korte leven al 
zoveel mee heeft moeten maken en die uiteindelijk liefdevol is opgenomen in de Lotus Family 
Foundation, waar ze een groot deel van haar leven heeft gewoond. Als vader en opa, maar 
vooral als mens is het niet te accepteren dat een jong kind zo vroeg komt te overlijden. Wij 
wensen onze lieve collega’s in Nepal veel sterkte met het verlies. 

In mei kregen wij een heel naar bericht. Onze André de Hamer, vriend en medebestuurder heeft 
tijdens zijn grote hobby wielrennen een zwaar ongeval gehad. André vecht dapper om te 
herstellen en hij maakt grote stappen vooruit, maar het heeft hem fysiek en mentaal hard 
geraakt. Wij wensen André, Imke en Merel veel kracht om helemaal te herstellen. 

In maart werden we geconfronteerd met Corona. Toen de realiteit duidelijk werd zijn we gaan 
nadenken wat we konden betekenen voor alle kinderen en begeleiders in Nepal. Onze founder 
Tjitske Weersma is bij uitstek iemand die handelt, een heerlijke eigenschap die al veel goeds 
heeft voortgebracht. Maar wat te doen als de ramp op zo’n grote schaal toeslaat? 

Voeding, veiligheid en vooruitzicht in willekeurige volgorde zijn de speerpunten waar direct op 
gehandeld is. Met de oerkracht van de vrijwilligers en met innovatieve oplossingen is de 
voedselvoorziening in eigen hand genomen. Op daken en in potten en pannen zijn groenten 
gekweekt. Met geïmproviseerde middelen zijn medewerkers zichzelf en de kinderen gaan 
beschermen tegen het virus en tegen de onveilige situaties buiten de tehuizen. En direct is 
gekeken naar de toekomst, de tijd dat corona onder controle is en het gewone leven weer 
gewoon is. De enorme veerkracht van kinderen en volwassenen is bewonderenswaardig en 
daarmee is de overlevingstocht zo normaal mogelijk voortgezet. 

Maar het is een cliché en toch zo’n grote waarheid. Zonder uw hulp en zonder onze 
inspanningen hier in Nederland zijn we nergens. In Nepal doen ze enorm hun best om de eigen 
regie te voeren en om ook in noodsituaties oplossingen te vinden. Ze voelen zich gesteund 
door mensen die ze niet kennen. En dat maakt de gezamenlijkheid zo krachtig. Uw financiële 
steun, klein en groot, maakt het verschil voor 150 kinderen. Wij hopen dat we dit verschil goed 
genoeg aan u over kunnen brengen?  

Wij zijn afhankelijk van fondsen, bedrijven en particulieren om de hulp te kunnen blijven 
bieden. Om een voorbeeld te geven, met een jaarlijkse gift van Dille & Kamille kunnen 2 
kinderen studeren en daarmee werken aan hun eigen zelfstandigheid. De trots die deze 
kinderen uitstralen als ze hun diploma hebben en naar een baan kunnen zoeken is 
onbeschrijfelijk groot. Als je beseft welke impact een gift heeft op de toekomst van een mens 
dan moet het mogelijk zijn dat wij ons werk kunnen blijven doen.  

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor de hulp die u ons heeft geboden. Namens alle 
kinderen en vrijwilligers in Nepal en namens ons als Founder en bestuurders. 

Namens allen een vriendelijke groet, 

Peter Heres - voorzitter 
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ORGANISATIE 
ALGEMEEN 

In het jaarverslag van 2019 kondigden wij aan dat 2020 het jaar zou worden van drie 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 ‘gewone werk' en staat altijd voorop. Deze concrete, kleinschalige projecten 
hebben wij vanaf de start 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 echt een 
heel eind.  

2. Ondersteuning van kinderen die er helemaal alleen voor staan als ze met 18 jaar deze 
tehuizen moeten verlaten zonder enig vangnet. Wij bieden hen een kansrijke toekomst, 
zodat ze hun eigen keuzes maken en hun leven zelf vormgeven. 
Net als in 2018 en 2019 heeft ons studiebeursprogramma ook in 2020 weer tastbare 
resultaten opgeleverd. In 2021 volgen in ieder geval nog meer jonge mensen in de 
voetsporen van onze inmiddels afgestudeerde beursontvangers. 

3. Verdere opbouw van een gezonde financiële buffer zodat wij ook in de toekomst ons werk 
kunnen blijven doen.   
Die inspanningen zijn geleverd en hebben ook succes gehad.   

 
 
 

Over al deze onderwerpen leest u verderop in dit jaarverslag meer.  

Bestuur 

Onze founder heeft in 2020 het meeste werk voor de stichting gedaan. Maar altijd in de 
wetenschap en met de concrete hulp en ondersteuning van de bestuursleden. Daarom op is op 
deze plek een warm woord van dankbaarheid aan Peter Heres (voorzitter), André de Hamer 
(penningmeester) en Steven Groeneveld (secretaris) op z’n plaats. Met hun kennis, kunde, 
ervaring en netwerk hebben zij bijgedragen aan het succes van ons werk. Bijzonder veel dank 
daarvoor! 

🙏🙏🙏 

Helaas heeft André in mei 2020 een ernstig fietsongeluk gehad waarbij hij zwaargewond is 
geraakt. Daardoor is hij langere tijd uitgeschakeld en momenteel zeer beperkt actief. Zijn 
werkzaamheden zijn door de andere bestuursleden overgenomen, zodat hij in alle rust kan 
werken aan zijn herstel.  

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

4 Smiling Faces heeft begin 2017 een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten om de 
persoonlijke financiële risico’s voor de founder en bestuursleden op verantwoorde manier af 
te dekken. Deze verzekering is sindsdien gecontinueerd. 
 

Uiteraard is 2020 door de Coronacrisis ook voor 4 Smiling Faces volledig anders verlopen dan 
wij tot begin maart dachten.  
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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 2020 hebben wij een serie van grote en kleine vermogensfondsen, 
kringloopbedrijven, kloosters, abdijen, ander kerkelijke organisaties en bedrijfssponsoren 
aangeschreven voor het verkrijgen van giften voor specifieke projecten, zoals ons 
studiebeurzen-programma en corona noodhulp.   

• Wij werven niet actief donateurs, maar hebben er wel verschillende. Deze komen vooral bij 
ons 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 

• Verder is de stichting in 2020 enkele malen verrast door sympathisanten die een 
fondsenwervende actie ten bate van de organisatie hebben ondernomen. Zoals: 
o januari: giften naar aanleiding van het 25-jarig huwelijksfeest van een van de 

bestuursleden 
o januari t/m juni: collectebus bij de kast van sportschool Club Actief te Den Bosch; 
o juni: de maandlange (online) collecte van de Remonstrantse Gemeente in Eindhoven. 

• Waar wenselijk en mogelijk hebben wij 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. 

 
 
 
 

HONORERING 

In 2020 hebben we voldoende geld ingezameld om alle verplichtingen na te komen en onze 
plannen uit te voeren.  

DONATIES 

Tot begin 2020 gebruikte 4 Smiling Faces betaaldienst Mollie om online donaties te ontvangen. 
Deze organisatie heeft dit voorjaar besloten om de samenwerking te verbreken, omdat wij het 
ingezamelde geld besteden in Nepal.  

Tijdens de zoektocht naar een vervangende betaaldienst was het uitgangspunt dat doneren 
voor de gevers zo makkelijk mogelijk moest zijn en de kosten voor 4 Smiling Faces zo laag 
mogelijk. Daarom werken we nu met de aanpasbare betaalverzoeken van de ING; nadeel 
daarvan is dat deze een beperkte houdbaarheid hebben en dus geregeld moeten worden 
aangepast. Gelukkig wordt de geldigheidsduur van de betaalverzoeken steeds langer en 
hopelijk op termijn oneindig.  

 

Tot en met maart 2020 liep de fondsenwerving conform verwachting en toen kwam Corona. 
Daarna werd alles anders. Sindsdien is de fondsenwerving tijdelijk stilgevallen en daarna 
moeilijk en in beperkte mate weer op gang gekomen. 
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JAARAGENDA VOOR 2020 
Q PLAN BEHAALD/GEDAAN 

Q1 Opstelling Jaarverslag en Jaarrekening 2019 ✔ 

 Fondsenwerving: bekende en nieuwe fondsen 
aangeschreven voor steun aan ons studiebeurzen 
programma 

✔ 

 Bestuursvergadering 1 ✔ 

Q2 Accountantscontrole, goedkeuring en publicatie 
Jaarrekening 2019  

✔ 

 Bestuursvergadering 2: inclusief goedkeuring van het 
Jaarverslag en Jaarrekening van 2019 

✔ 

 Fondsenwerving: bekende nieuwe fondsen 
aangeschreven voor corona noodhulp 

✔ 

 Publicatie Jaarverslag en Jaarrekening 2019 ✔ 

 Tjitske naar Nepal I.v.m. de coronacrisis is dit 
voor onbepaalde tijd 
uitgesteld.  

Q3 Fondsenwerving: bekende en nieuwe fondsen 
aangeschreven voor steun aan ons studiebeurzen 
programma en corona noodhulp 

✔ 1 

Q4 Bestuursvergadering 3: plannen maken voor volgend 
jaar 

✔ 

 Fondsenwerving: bekende en nieuwe fondsen 
aangeschreven voor steun aan ons studiebeurzen 
programma en corona noodhulp 

✔ 

 

  

 
1 Met het oog op de Coronacrisis - met als gevolg dat mensen/instanties deze zomer wel iets anders aan het hoofd 
hadden - hebben we besloten om de fondsenwerving van Q3 en Q4 samen te voegen. 
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CORONACRISIS 
HONORERING 

Aan het begin van de coronacrisis maakten we de inschatting dat het werven van fondsen heel 
moeilijk en wellicht zelfs onmogelijk zou worden. Om die reden heeft founder Tjitske Weersma 
in april, mei en juni afgezien van haar honorarium voor de gemaakte freelance uren. Ze heeft de 
benodigde werkzaamheden gedurende die maanden om niet uitgevoerd. Omdat de 
fondsenwerving veel eerder dan verwacht weer op gang is gekomen, zijn haar uren met ingang 
van juli weer uitbetaald.   

ONDERTUSSEN IN NEPAL 

Net als de hele wereld wordt Nepal keihard getroffen door de coronacrisis. Na een langzame 
start met weinig besmettingen en doden, liepen de aantallen in de loop van mei en juni snel 
op. Daarom werd vanaf 24 maart een strenge lockdown ingesteld, die duurde tot 22 juli. 
Sindsdien zijn er nog altijd veelbeperkende maatregelen van kracht en is het leven nog 
steedsallesbehalve normaal. Ook de tijdelijke grensblokkade door India heeft niet 
meegeholpen.   

In de strijd tegen het coronavirus gold in Nepal maandenlang een volledige lockdown; mensen 
mochten tot 10 uur ’s morgens boodschappen doen bij de dichtstbijzijnde winkel2. Verder 
mochten zij alleen voor (medische) noodgevallen de straat op. Er was zware controle door 
politie en leger. Overtreders werden vaak op bizarre wijze gestraft3.  

Eten was (en is nog steeds) schaars en wordt steeds schaarser en vooral duurder. Buurland 
India blokkeerde wekenlang de aanvoer van verse groente en fruit naar Nepal en gebruikte het 
verse voedsel voor de eigen bevolking. Nepal kreeg alleen bedorven groente en fruit. Per saldo 
nam de hoeveelheid, variëteit en kwaliteit van de aangeboden verse producten snel af, met alle 
nare gevolgen van dien. De prijzen van de eerste levensbehoeften stegen en zijn sindsdien 
volstrekt onbetaalbaar voor steeds meer mensen.  

Zoals vaak zijn vooral de armste en meest kwetsbare grote en kleine mensen de dupe van deze 
ontwikkelingen. Velen van de volwassenen in Nepal zijn dagloner, hebben hun werk verloren 
en verdienen niets meer. Die situatie is niet of nauwelijks verbeterd na opheffing van de 
lockdown: er is minder werk en er zijn meer mensen die willen werken. Per saldo komen er 
steeds meer armen bij en worden de armen steeds armer. 

Veel van deze mensen leven vaak met velen in een hele kleine ruimte en hebben geen enkele 
reserve. De Nepalese gezondheidszorg4 kan normaal al niet heel veel aan. Uiteraard is er wel 
genoeg zorg voor mensen met geld. 

Dokter- en ziekenhuisbehandelingen moeten in Nepal direct contant worden betaald en dat is 
natuurlijk onmogelijk als je geen geld hebt. Er zijn sowieso te weinig ziekenhuizen en er is een 
levensgroot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, medicijnen en apparatuur. Van 
bevriend lokaal medisch personeel weten we dat ze in gewone tijden al 1 dag met 1 mondkapje 
moesten doen, omdat deze toen al heel schaars waren…  

Gedurende 2020 werd het iedere dag moeilijker en duurder om de 150 kinderen in de tehuizen 
die wij ondersteunen en de volwassenen die daar voor hen zorgen veilig en gezond te houden. 
Door toenemende voedselschaarste en stijgende prijzen verslechtert de toestand dagelijks.  

Helaas heeft ook de buitenschoolse opvang SHCOP die wij ondersteunen noodgedwongen de 
deuren moeten sluiten. De 30 kansarme kinderen die daar gewoonlijk dagelijks kwamen 

 
2 Groente- en fruitverkopers komen nog steeds langs de deuren in de achterafstraatjes, omdat de politie daar veel 
minder controleert. In de hoofdstraten is continue politie aanwezig. In de achterafstraatjes zijn winkeltjes open met de 
deuren/luiken half dicht en jongeren op de uitkijk. Zodra de politie in aantocht is, gaan alle luiken naar beneden.   

3 Als je wordt gesnapt, moet je 2 uur lang midden op straat een relaas houden over wet- en regelging. Als je dat niet 
volhoudt, word je opgepakt.   

4 De vele privé ziekenhuizen zijn niet behulpzaam en weigeren iedereen die niet kan betalen. Het overgrote deel van de 
bevolking moet het hebben van de paar openbare ziekenhuizen. Beide zijn niet toegerust voor preventie en 
behandeling van Covid 19.   
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hebben dan ook meer dan ooit onze hulp en steun nodig. Met veel kunst en vliegwerk proberen 
de vrijwilligers van de opvang de thuiszittende kinderen tijdens de lockdown en daarna toch 
nog te ondersteunen. Ze voorzien hen waar mogelijk van allerlei goederen, die wel beschikbaar 
zijn, zoals aardappels, brood, koekjes, noodles, bonen en in sommige gevallen zelfs wat cash 
geld voor noodgevallen. De middelen van de opvang en de vrijwilligers zijn echter zeer beperkt.  

De kosten voor 1 week voedsel voor 1 kind zijn op dit moment 15 tot 20 euro. 
Afhankelijk van de (duur) van de coronacrisis zal dat bedrag in de komende weken/maanden 
zeker stijgen. 

Het mag duidelijk zijn; alle hulp is meer dan ooit nodig. 
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DOELSTELLINGSWERK: PROJECTEN 2020 
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 ex-
lijmsnuivers, een extra kwetsbare groep. 

 

Corona Tijdens de lockdown en de bijbehorende sluiting van de scholen (vanaf maart 
tot en met het einde van het jaar) is de Lotus Family bij elkaar gebleven in hun 
eigen, vertrouwde omgeving nabij Boudhanath Stoepa. De kinderen volgen 
sinds maart online onderwijs en daarin komt voorlopig geen verandering.   

 

 
 

Sylviya 

 
Begin december is Lotus Family-member Sylviya op 16-jarige leeftijd overleden 
na anderhalf jaar gezondheidsproblemen. De hemel heeft er een engel bij. RIP 🙏 
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Project (Drink)waterinstallatie 

Wanneer December 2020 

Toelichting Water drinken is in Nepal niet zo vanzelfsprekend als in ons deel van de wereld. 
Dat wil zeggen, water drinken uit de kraan. Lang niet alle woningen zijn 
aangesloten op het hoofdwatersysteem. En zelfs als dat wel het geval is, is de 
service niet gegarandeerd. Dit geldt zowel voor de continuïteit van de 
watervoorziening als voor de kwaliteit van het geleverde water. Zo zit er in het 
drinkwater van Kathmandu een bacterie waar veel mensen ziek van worden. 

Extra filtersystemen aan de kant van gebruikers zijn een noodzaak, geen luxe; ze 
voorkomen verschillende ernstige ziekten. Daarom hebben we het in 2015 
mogelijk gemaakt voor de Lotus Family om een anti-ijzerwaterfilter te plaatsen. 
In 2017 is dat systeem opgewaardeerd naar een compleet schoon 
drinkwatersysteem.  

Anno 2020 heeft het systeem een update nodig, omdat het intensief wordt 
gebruikt; helemaal tijdens corona waardoor ook in Nepal iedereen de hele tijd 
thuis zit.  

Het hele systeem wordt bijgewerkt met verbeterde materialen die meer en 
schoner drinkwater opleveren en daarmee allerlei ziektes beter voorkomen. De 
waterkwaliteit wordt na de operatie veel beter en is geschikt voor wassen, 
schoonmaken en koken, eten en drinken.  

Het werk wordt begin 2021 uitgevoerd. De uitvoering is verlaat in verband met 
het overlijden van Sylviya en andere familieomstandigheden.  

Meer info https://4smilingfaces.nl/20filter/  

Vooraf 

 
Nadien De nadien-foto’s volgen na uitvoering begin 2021.  
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Home DISABELD 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.  

NB De DRC is geen weeshuis en de meeste kinderen hebben dus familie waar ze 
naar toe kunnen. De weeskinderen die in de DRC wonen, zijn tijdens corona 
gewoon in het tehuis gebleven en daar liefdevol verzorgd.  

 

Corona Net als in veel landen wierp ook in Nepal de lockdown en de bijbehorende 
sluiting van de scholen zijn schaduw vooruit. De meeste kinderen zijn daarom 
in de weken/dagen voor lockdown in maart vertrokken naar familie en 
vrienden, omdat zij daar veiliger leken. Ze zijn sindsdien nog niet teruggekeerd 
naar de DRC.. 

 

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 en corona noodhulp. 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 2021 staan weer een 
aantal projecten op de rol.    
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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 en afhankelijkheid van één-ouder gezinnen. Zij 
hebben te maken met allerlei gezondheidsproblemen en zaken zoals verslaving, 
mishandeling, verwaarlozing of een combinatie van meerdere van deze 
problemen. 

NB Het NWCSS-weeshuis is een weeshuis. De kinderen die er wonen hebben 
weinig of geen familie  waar ze naar toe kunnen.  

 

Corona Tijdens de lockdown en de bijbehorende sluiting van de scholen (vanaf maart 
tot en met het einde van het jaar) zijn de NWCSS-kinderen bij elkaar gebleven 
in hun eigen, vertrouwde omgeving. De kinderen volgen sinds maart online 
onderwijs en daarin komt voorlopig geen verandering.   

NB Online onderwijs is heel erg lastig omdat men maar heel beperkt beschikking 
heeft over internet en computers/laptops. 

 

Project Corona noodhulp 

Wanneer Mei 2020 

Toelichting Met veel kunst- en vliegwerk proberen de vrijwilligers de NWCSS-kinderen 
toch te ondersteunen. Ze voorzien hen waar mogelijk van voedsel en allerlei 
andere noodzakelijke goederen die ze nodig hebben.  

Ook zijn ze gestart met de verbouw van eigen groenten en fruit dat in de loop 
van 2020 begint op te leveren. Desondanks zijn de middelen van de opvang en 
de vrijwilligers zeer beperkt. Daarom blijvenwij hen onverminderd helpen 

Tijdens corona heeft 4 Smiling Faces geld overmaakt waarmee onze 
vrijwilligers voedsel, noodzakelijke materialen, zaden en groente plantjes 
konden aanschaffen en de NWCSS-kinderen van voedsel en andere 
benodigdheden konden worden voorzien. 

Meer info https://4smilingfaces.nl/20nwcsscorona/  

   

 
  



 12 

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.  

 

Corona In verband met corona is de opvang sinds maart gesloten op last van de 
overheid. Het is onduidelijk wanneer de opvang weer open mag. Sinds de 
sluiting doen de vrijwilligers hun uiterste best om de kinderen in beeld te 
houden en waar mogelijk te ondersteunen. 4 Smiling Faces helpt hen daarbij. 

 

Project Lopende kosten 

Wanneer Januari 2020 

Toelichting De maandelijkse kosten van het SHCOP worden vooral gefinancierd door 
gewaardeerde sponsoren uit Canada. Wegens omstandigheden buiten hun 
controle zijn zij begin 2020 even niet in staat om voldoende geld in te zamelen 
om de lopende kosten van het programma te financieren. Daarom is 4 Smiling 
Faces bijgesprongen. Als we dat niet hadden gedaan, zou de opvang kinderen 
moet weigeren, wegsturen of – erger nog – helemaal moet stoppen. Gezien de 
moeilijke situatie waarin de kinderen zitten is dat geen optie, want zij hebben 
letterlijk en figuurlijk nergens anders waar ze terecht kunnen. 

Meer info https://4smilingfaces.nl/20shcopkosten/  

Verjaardag 
in het 

SHCOP 

 
 

Project Corona noodhulp 

Wanneer Mei 2020 

Toelichting De ouders van de kinderen van het SHCOP zijn dagloners zonder enige 
financiële reserves. Door corona zitten zij zonder inkomen en kunnen zij niet 
voor zichzelf zorgen. Daarom kloppen zij aan bij het SHCOP.  

De vrijwilligers van de opvang doen er alles aan om in contact te blijven met de 
thuiszittende kinderen en hun families en hen waar mogelijk te ondersteunen. 
Ze zorgen voor voedsel en allerlei andere noodzakelijke goederen.  
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Ook zijn ze gestart met de verbouw van eigen groenten en fruit dat in de loop 
van 2020 begint op te leveren. Desondanks zijn de middelen van de opvang en 
de vrijwilligers zijn zeer beperkt. Daarom helpen wij hen.   

Meer info https://4smilingfaces.nl/20shcopcorona/  

Moestuin 
in wording 

 
Distributie 

van 
voedsel 
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Project Corona noodhulp 

Wanneer Juni 2020 

Toelichting De corona lockdown in Nepal duurde van 24 maart t/m 22 juli. Het aantal 
besmettingen en sterfgevallen bleef het hele jaar door stijgen. Het leven in 
Nepal is in de loop van 2020 steeds moeilijker geworden. 

De kinderen (en hun families) van de buitenschoolse opvang SHCOP komen 
steeds verder in de knel. Als dagloners hebben hun ouders al maanden geen 
werk en geen inkomen om gezin te onderhouden. Het ziet er niet naar uit dat die 
situatie snel zal verbeteren. Ze zijn volledig aangewezen op hulp van buitenaf en 
die krijgen ze van de vrijwilligers van de opvang en van 4 Smiling Faces.  

Meer info https://4smilingfaces.nl/20shcopcorona2/  

 

 
https://vimeo.com/440377410    
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Project STUDIEBEURZEN 

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

4 Smiling Faces doet er alles aan om deze jongeren de kans te geven op een 
beter leven, om gedwongen huwelijken, gedwongen werk en (seksuele) 
slavernij te voorkomen. Want dat zijn allemaal 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 (door armoede, verlating/verstoting, 
verslavingsproblemen etc.)    

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

ALUMNI, DIE NU ZELFSTANDIG LEVEN 

Fudoma is gediplomeerd verpleegkundige. 
Sinds 2018 werkt zij op de neonatale 
intensive care van het Nepal Medical College 
in Kathmandu. Daarnaast doet ze veel 
vrijwilligerswerk bij de DRC Nepal en BSO 
SHCOP.  

Kabita is sinds 2018 gediplomeerd 
verpleegkundige. Zij werkt sindsdien als 
operatieverpleegkundige op de Intensive 
Care Unit van het Shankarapur Hospital in 
Kathmandu. Ze wil heel graag haar Bachelor 
of Nursing halen. Daarnaast doet ze 
vrijwilligerswerk in het NWCSS-weeshuis.  

Maya werkt sinds 2019 als secretaresse in 
Kathmandu. 

Tshering heeft in 2019 haar opleiding 
verpleegkunde afgerond en begin 2020 haar 
licentie examen behaald. Solliciteren is door 
corona niet mogelijk. In de tussentijd doet ze 
vrijwilligerswerk in de DRC Nepal en bij 
allerlei community outreach programma’s.  
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Gita heeft in 2020 haar Bachelor of Business 
Studies (Accounting) afgerond; dat was door 
corona wel maanden later dan gepland. 
Solliciteren is door corona niet mogelijk. In 
de tussentijd is ze zeer actief als vrijwilliger 
bij de bso SHCOP. 

Ali heeft in 2019 haar opleiding 
verpleegkunde afgerond en begin 2020 haar 
licentie examen en International Nurses 
licentie behaald. Solliciteren is door corona 
niet mogelijk. In de tussentijd doet ze 
vrijwilligerswerk in de DRC Nepal en bij 
allerlei community outreach programma’s.                                                

Lhamu heeft in 2019 haar opleiding 
verpleegkunde afgerond en begin 2020 haar 
licentie examen behaald. Solliciteren is door 
corona niet mogelijk. In de tussentijd doet ze 
vrijwilligerswerk in de DRC Nepal en bij 
allerlei community outreach programma’s. 

 

VOORMALIGE BEURSONTVANGERS MET NU  EEN PERSOONLIJKE SPONSOR 
(Tot 2020 hebben wij hun opleiding betaald; dat is nu overgenomen door hun sponsors) 

Sita heeft de verlengde schoolperiode Plus2 
Science afgerond en start met de 
Bacheloropleiding Engineering 

Sunita heeft de verlengde schoolperiode 
Plus2 Humanities afgerond en start de 
Bacheloropleiding Arts.  
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Samir heeft de verlengde schoolperiode 
Plus2 Humanities afgerond en start nu met 
de opleiding tot civiel ingenieur. 

 

BEURSONTVANGERS 2021 

Suddha heeft de verlengde schoolperiode 
plus2 science afgerond in 2019. Daarna is ze – 
om haar alleenstaande moeder te 
ondersteunen – gaan werken als science 
docent op een school in Kathmandu. In 2020 
is door corona werkloos geworden.  Ze start 
binnenkort met de Bacheloropleiding in 
computerapplicaties (BCA). 

Pujan heeft het tweede jaar van de opleiding 
tot civiel ingenieur afgerond, maar het 
afsluitende examen is als gevolg van corona 
uitgesteld tot februari 2021. In april start het 
derde en laatste jaar. 

Passang heeft het tweede jaar van de 
opleiding tot medisch laborant afgerond, 
maar het afsluitende examen is als gevolg 
van corona uitgesteld tot februari 2021. In 
april start het derde en laatste jaar. 

Nisha heeft het eerste jaar van de verlengde 
schoolperiode Plus2 Management afgerond.  
Het afsluitende examen is als gevolg van 
corona uitgesteld tot februari 2021. Het 
tweede en laatste jaar start in april 2021.  
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Rashmi heeft het eerste jaar van de opleiding 
tot civiel ingenieur afgerond, maar het 
afsluitende examen is als gevolg van corona 
uitgesteld tot februari 2021. In april 2021 start 
zij met het tweede van drie jaar.  

 
Tashi heeft zijn derde jaar van de 
bacheloropleiding hotelmanagement in het 
voorjaar van 2020 afgerond, maar het 
afsluitende examen is als gevolg van corona 
uitgesteld tot februari 2021. Het vierde en 
laatste jaar (een buitenlandse stage) start – 
als corona dat toe laat – in april 2021.  

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 2 van 10 van de 
langere 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 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.  
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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 2021 

2021 wordt het jaar van deze dingen: 
• Verdere opbouw van een gezonde financiële buffer zodat wij ook in de toekomst ons werk 

kunnen blijven doen. In 2021 besteden we nog meer zorg en aandacht aan fondsenwerving 
nu dat onder invloed van corona een stuk ingewikkelder is geworden.  

• Concrete, kleinschalige projecten die de leefwereld verbeteren van kinderen in de 3 
kindertehuizen en buitenschoolse opvang die wij steunen in Nepal.  

• Ondersteuning van kinderen in Nepal 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. 

• Snelle en concrete ondersteuning van ‘onze’ tehuizen en hun bewoners in tijden van 
(natuur)rampen en crises middels financiën voor onderdak, voedsel en andere 
noodzakelijke materialen. 

 
 
Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces 
KvK-nummer: 32148292 
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 
 
 


