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4SF: 1 jaar oud

Vrijdag 5 maart 2010

Vandaag vieren we de eerste verjaardag van Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces. Blij! 



DRC: Start graven grondwaterput

Donderdag 1 april 2010

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

Goed nieuws. Vandaag hebben we een aantal goede quotes gekregen voor aanleg van de grondwater put 
en pomp in de DRC. Met de aanleg en installatie zal de DRC voortaan een stuk minder afhankelijk zijn van 
de dramatisch onregelmatige levering van drinkwater.

Het grondwater is hier schoon is omdat het uit de bergen komt. Het wordt gebruikt voor douches, toiletten 
doorsloepen, wassen, tuin en andere non-food toepassingen. Het eigenlijke drinkwater is dan uitsluitend 
voor eten en drinken. Zo kunnen ze veel langer doen met het spaarzaam geleverde drinkwater dat soms 
maar 1 dag per 14/8 dagen wordt geleverd....

En nog beter nieuws: de aanleg van het geheel start morgen al en duurt naar verwachting 10 dagen, al is 
dat een beetje afhankelijk van wat ze aantreffen in de bodem. Een beetje steen kan namelijk al voor enige 
vertraging zorgen, daar de put met de hand wordt gegraven.

Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterput

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


DRC/D&D: Zonnelampen

Maandag 12 april 2010

De 20 gloednieuwe zonne-energie lampen zijn aangekomen. Het gaat om een gift van Phillips Light. 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 zonnelampen DRC

Lees meer over dit project in D&D

Foto's zonnelampen in 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/


DRC: Grondwaterput klaar

Zaterdag 15 mei 2010

De aanleg van de grondwater put en pompinstallatie bij de DRC Nepal is voltooid. Het opgepompte 
grondwater wordt gebruikt voor alle niet eten & drinken gerelateerde activiteiten zoals het doorspoelen van 
de toiletten, de douches, kleding wassen en het sproeien van het (overigens schaarse) groen rond de DRC.

Waarom is het slaan van de put en installatie van de pomp zo nodig?

Omdat drinkwater in de Kathmandu Vallei in Nepal een schaars goed is. De leverantie aan huishoudens is 
op z'n zachtst gezegd onregelmatig. Soms komt er 2 weken geen vers drinkwater! 

Lees meer over dit project 

Foto's grondwaterput

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


4SF: Fff wachten

Zondag 1 augustus 2010

Op dit moment zijn we in overleg met de Nepalese kindertehuizen die we steunen om te zien wat de 
volgende stappen zijn die gezet moeten worden. Voor ons is het namelijk zeer belangrijk, dat wij die dingen 
doen die daar echt nodig zijn. Zodra hun wensen helder zijn, nemen we een beslissing over ons volgende 
project.

In Nepal gaan zulke processen minder snel dan ons hier in het westen lief is: bovendien hebben ze daar 
veel last van  stroom- en internet storingen wat communicatie niet gemakkelijk maakt. En de moesson tijd 
ook helpt niet: daardoor is de aandacht nog al eens afgeleid in de strijd om alles droog en leefbaar te 
houden. 



D&D: Riolering

Vrijdag 27 augustus 2010

Het Didi & Dai weeshuis is onlangs verhuisd naar een nieuwe locatie in Jorpati. Daar hebben ze – in 
tegenstelling tot hun vorige onderkomen – vrij toegang tot het gebouw. 

Echter, het pand is – in westerse ogen - nog lang niet geschikt voor bewoning door de 25 kinderen en staf. 
Er moet nog een hoop gebeuren voor het voldoet aan de Nepalese standaard. Voormalige vrijwilligers uit 
Ierland maken de nodige veiligheidsvoorzieningen mogelijk: denk aan trapleuningen, relingen voor de 
balkons en dakterras, toiletdeuren e.d.

4SmilingFaces richt zich in eerste instantie op een klus waar een luchtje aan zit: de riolering van het 
gebouw, die nu open is en bedekt met vuilnis. Dat is nimmer een aantrekkelijke optie, maar met zoveel 
kinderen in de buurt een absolute no no. Hun gezondheid is in het geding! 

Eerder dit jaar is in de buurt het hoofdriool aangelegd, maar het tehuis is daarop nog niet aangesloten. En 
daar wil 4SmilingFaces graag verandering in brengen. 

Als die klus is geklaard, zetten we binnen in het gebouw een volgende stap: op dit moment zitten de 
kinderen in alle ruimten op het ruwe beton. Dat is onveilig en bovendien koud. Met de winter in aantocht (en 
die is in Nepal heel wat heftiger dan bij ons) wordt dat een onhoudbare zaak. Daarom is leggen van goede 
vloerbedekking hard nodig.  

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de aanleg van de riolering begint: Zodra er meer bekend is, 
leest u het hier. 

Lees meer over dit project 

Foto's riolering

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/chc/2010-riolering.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/dd-sewage/


D&D: Start aanleg riolering

Zaterdag 18 september 2010

Het werk aan de nieuwe riolering van het Didi & Dai weeshuis is begonnen! Het is niet duidelijk hoe lang het 
precies gaat duren voor dat de klus is geklaard, omdat het allemaal handwerk is. Geen machines.

We houden u via dit nieuws blog op de hoogte van de vorderingen.

Lees meer over dit project 

Foto's riolering

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/chc/2010-riolering.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/dd-sewage/


D&D: Werk in uitvoering

Maandag 1 november 2010

Het werk aan de riolering van het Didi & Dai weeshuis is in volle gang. Een groot deel van het systeem is 
gelegd en de aansluiting aan het hoofdriool (dat overigens pas in 2009 is aangelegd) is bijna een feit.

Vandaag ontvingen we nieuwe foto's, die vanaf nu zijn te zien in het fotoalbum.

Lees meer over dit project 

Foto's riolering

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/chc/2010-riolering.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/dd-sewage/


D&D: Riolering klaar

Zondag 19 december 2010

Het Didi & Dai weeshuis is sinds deze week aangesloten op het hoofdrioolstelsel. Daarmee is een definitief 
einde gekomen aan  de onhygiënische toestanden die het open riool tot voor kort veroorzaakte.

Een mail van de kinderen zegt het het duidelijkst: "Het belangrijkste kan je niet zien op de foto's: Het stinkt 
hier niet meer!"

Lees meer over dit project 

Foto's riolering

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/chc/2010-riolering.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2010/dd-sewage/

