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DRC: Foto's

Maandag 19 januari 2009

Aangezien de Nepalese posterijen niet echt meewerkten heeft het even geduurd voor ik de foto's ontving. 
Maar het is gebeurd. Nu kunnen jullie zelf zien hoe goed de kinderen in de DRC Nepal eruit zien in hun 
warme nieuwe kleren. 

Getuige de mails die ze sturen zijn ze er erg blij mee. Alles wat ik dus kan zeggen is DANK voor ieders 
bijdrage!!!



Start stichting

Donderdag 5 maart 2009

Vandaag is Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces officieel opgericht. Dus vanaf nu is alles officieel, legaal 
en formeel goed geregeld. 



4SF: Bankrekening

Zaterdag 9 mei 2009

Een nieuwe mijlpaal in de prille geschiedenis van 4SmilingFaces. De stichting heeft nu ook zijn eigen 
zakelijke bankrekening. Wel zo professioneel, dunkt mij. Het gaat om een ING rekening met nummer 
4355693. Alle eerdere donaties zijn inmiddels overgemaakt, maar....

MEER GIFTEN ZIJN NATUURLIJK ALTIJD WELKOM...



4SF: 3 projecten

Maandag 11 mei 2009

4SmilingFaces heeft een derde project gevonden dat onze steun goed kan gebruiken. Deze keer gaat het 
om project in Xi'an (bekend van het Terracotta leger) in de Chinese provincie Shaanxi

4SmilingFaces steun nu dus drie projecten:

• DRC Nepal, Gorkana, Nepal

• CHC (Didi & Dai) weeshuis, Jorpati, Nepal

• Bo'ai Dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking, Xi'an, China

Voorlopig blijft het bij steun aan deze projecten. Het hele idee van 4SmilingFaces is juist door klein te zijn en 
blijven we direct en rechtstreeks kunnen helpen.



4SF: Actie voor Didi & Dai

Donderdag 21 mei 2009

Start inzamelingsactie ten bate van het Didi & Dai weeshuis, Jorpati, Nepal. Daar wonen 25 kinderen, die nu 
zo goed mogelijk worden verzorgd.

Desondanks is er meer nodig dan ze nu krijgen. Hun dieet is te eenzijdig en bestaat vrijwel alleen uit rijst en 
linzensoep. En daar wil 4SmilingFaces graag verandering in brengen.

Een week lang een dagelijkse portie groente of stuk fruit per kind kost 10 euro. Daarom is onze vraag:  Help 
jij mee om het dieet van 25 kinderen in Nepal te verbeteren voor 10 euro?

Als je antwoord ja is, maak dan 10 euro (of een veelvoud daarvan) over op rekeningnummer 4355693 ten 
name van Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces te Amersfoort onder vermelding van 'Didi & Dai'.



4SF: Logo

Vrijdag 3 juli 2009

4SmilingFaces heeft een eigen logo. De achtergrond wordt gevormd door een foto die Tjitske heeft gemaakt 
in de DRC Nepal in april 2009: het zijn de handen van een aantal meiden nadat ze net hun nagels hebben 
gelakt. Hij is niet speciaal voor dit doel gemaakt, maar is desondanks zeer toepasselijk.



4SF: Bij 'GeefGratis'

Dinsdag 14 juli 2009

4SmilingFaces heeft zich aangesloten bij de stichting GeefGratis, die allerlei zeer bruikbare services en 
diensten verleend aan goede doelen organisaties. Eén van die services is de donatie pagina, die het 
mogelijk maakt om eenvoudig, veilig  en snel online geld aan de stichting over te maken.

Wil je weten hoe dat gaat, klik dan onderaan alle pagina's op de donatie button....

http://https://www.geefgratis.nl


DRC: Grondwaterput

Vrijdag 24 juli 2009

Tijd voor een update wat betreft de realisatie van de grondwater put & pomp voor de DRC Nepal. De offertes 
zijn binnen en de werklieden geregeld. Het wachten is nu op het einde van de regentijd in de Kathmandu 
Vallei, want zolang het zoveel regent is het niet verstandig om een put te graven en een installatie aan te 
leggen.

Zodra het sein 'brand veilig' uit Nepal komt van 4SmilingFaces' gewaardeerde helpers gaan we los. 

In de tussentijd moeten we nog even afwachten...

Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterput

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2010-grondwaterput.html
http://%20http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/drc-well/


4SF: ANBI status

Dinsdag 22 september 2009

Bij beschikking van de Belastingdienst is 4SmilingFaces met ingang van de oprichtingsdatum (5 maart 2009) 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent - onder andere - dat giften gedaan  
door Nederlandse burgers sinds die datum aftrekbaar zijn van de belasting.

Zie de website van de Belastingdienst  

http://https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/


DRC: Grondwaterput

Woensdag 23 september 2009

Weer even een tussenstand wat betreft de realisatie van de grondwater put & pomp voor de DRC Nepal. 

Nader onderzoek van de grond in en rondom de DRC heeft uitgewezen,  dat het het beste is om de 
grondwater put en pomp aan te leggen in de droge tijd: en dat is in maart-mei 2010. Deze actie wordt dus 
uitgesteld.

Uitstel is in dit geval zeker geen afstel, want de voorziening is nog altijd zeer hard nodig. We willen echter 
wel graag dat een en ander goed en veilig gebeurt en dat kan het best als de grond kurkdroog is.

Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterput

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2010-grondwaterput.html
http://%20http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/drc-well/


4SF: Wachten op lampen

Woensdag 25 november 2009

Met dank aan een dierbare relatie bij Philips Licht zijn op dit moment 20 gloednieuwe zonne-energie lampen 
onderweg naar Nepal. Het gaat om een gloednieuw product van de electronica gigant dat speciaal is 
gemaakt voor landen waar elektriciteit een probleem is. Welnu, dat is in Nepal zeker zo: tenslotte zijn daar 
dagelijks urenlange stroomonderbrekingen.

De lampen gaan deels naar de DRC Nepal en deels naar het Didi & Dai weeshuis. Zij worden geschonken 
om de kinderen in beide tehuizen de mogelijkheid te geven om ondanks stroomonderbrekingen gewoon 
door te lezen en leren. En dat kunnen ze zeer goed gebruiken want zonder licht zijn zij geregeld veroordeeld 
om zo uit school naar bed te gaan om dat er geen licht is en ze geen kant op kunnen...

Lees meer over dit project in de DRC

Foto's solarlampen DRC

Lees more over dit project in D&D

Foto's solarlampen D&D

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2010-solarlampen.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/drc-lanterns/
http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/chc/2010-solarlampen.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/dd-lanterns/

