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Woensdag 23 juli 2008



DRC: Terug naar school

Kreeg een berichtje uit DRC Nepal. Het nieuwe schooljaar is begonnen. Dat betekent nieuwe vakken, 
nieuwe klassen, nieuwe scholen voor sommigen en natuurlijk nieuwe uniformen. Zie hoe goed de kids eruit 
zien in hun fonkelnieuwe kledij.

------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 11 augustus 2008

DRC: Verbeteringen

Met de rest van de donatie van Tessa & Gerdo zijn nog een aantal verbeteringen uitgevoerd in de DRC 
Nepal.

• Zo zijn metalen 'tralies' geplaatst voor de achterramen van het complex dat grenst aan de openbare 
weg. Dat is gedaan uit veiligheidsoverwegingen. De ramen staan - zeker zomers -   vaak open. 

• Een andere grote verbetering is dat alle douche en toiletruimten door de aanleg van op/afritten nu 
zonder hulp van anderen toegankelijk zijn voor de rolstoelgebruikers.

• Ook is buiten, dus apart van de toiletten een grote wasbak aangelegd. Een flinke verbetering ten 
opzichte van de kleine wasbakjes die tot voor kort in de toiletten hingen. 

Alles bij elkaar genomen fantastische verbeteringen waar de kinderen veel baat bij hebben. 

Tessa & Gerdo: DANK DANK DANK. Jullie zijn geweldig!

Lees meer over dit project

Zie de foto's         

------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 8 september 2008

DRC: Warme douche

We hoopten het mogelijk te maken en het is gelukt. Dit weekeinde is in de DRC Nepal het gloednieuwe 
zonne-energie systeem geïnstalleerd. Dat betekent geen koude douches meer voor de 55 kinderen en 4 
medewerkers die daar wonen.

We zijn dolblij! Dankzij familie en vrienden hebben Gemma en Tjitske genoeg geld ingezameld om het 
systeem te betalen. En dat in september, de maand waarin het in Kathmandu al weer flink gaat 
afkoelen. Zeg nou zelf, een koude douche is zelfs in een warme zomer niet echt lekker. Laat staan wanneer 
het koud, kouder, koudst is. 

Alle benodigdheden arriveerden in dozen, zodat er veel is gesjouwd. En natuurlijk was er een snack voor de 
kinderen op deze feestelijke dag. Ondertussen ging de installatie verder op het dak van de keuken en het 
toiletgebouw.   

Nadat alles was getest is het systeem direct in gebruik genomen. Op de foto's kun je zien dat de eerste 
warme douche een groot succes is. Voorheen waar de kinderen minder enthousiast over douchen. Nu 
kunnen ze nauwelijks wachten....

DANK AAN IEDEREEN DIE GEMMA EN MIJZELF HEEFT GEHOLPEN OM DIT DEEL VAN ONZE DROOM 
VOOR DE DRC TE VERWEZENLIJKEN!!!!

Lees meer over dit project

Zie de foto's        

------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 28 november 2008

DRC: Winterkleren

Het volgende actiepunt van de maak-het-leven-beter-voor-de-DRC kids-campagne is de aanschaf van 
nieuwe en warme winterkleren. De 24 meisjes en 31 jongens in het tehuis hebben die hard nodig omdat het 
nu echt koud is in Nepal. Er worden sweaters, jassen, sjaals, broeken en koerta's (traditionele Nepalese 
dracht voor vrouwen) gekocht.

De kleren worden gekocht in week 49 en 50 van 2008. Meer nieuws later.

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2008-verbeteringen.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2008/drc-improvements/
http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2008-zonneenergie.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2008/drc-solarenergy/


Lees meer over dit project

Zie de foto's

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2008-winterkleren.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2008/drc-winterclothes/

