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4SF: Nieuwe projecten

Woensnsdag 5 januari 2011

We hebben drie projecten in voorbereiding:

Het volledig aangepaste invalidentoilet voor de DRC Nepal. Lees meer over dit project 

Plaatsing van railings op de balkons van het Didi & Dai weeshuis 

Leggen van vloerbedekking op de betonnen vloer  Didi & Dai weeshuis

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2011-invalidetoilet.html


4SF: 2 jaar oud

Zaterdag 5 maart 2011

Vandaag is de tweede verjaardag van Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces. Blij en trots! 



4SF: In voorbereiding

Vrijdag 11 maart 2011

De aanleg van het volledig aangepaste invalidentoilet in de DRC Nepal blijkt gecompliceerd en gaat 
vermoedelijk nog even duren. In de tussentijd gaan we werken aan de verbetering van de DRC-keuken.  

Lees meer over dit project

Didi & Dai

Plaatsing van de railings op de balkons van en het leggen van de vloerbedekking in het Didi & Dai weeshuis. 
Op dit moment zijn we in overleg met de leiding van het tehuis welke stap zij eerst willen zetten. De uitkomst 
van het overleg laat door omstandigheden helaas nog op zich wachten. 

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2011-invalidetoilet.html


4SF: Jaarlijkse vergadering

Maandag 21 maart 2011

Het bestuur van de stichting is bijeen geweest voor de jaarlijkse vergadering. Tijdens de vergadering is de 
jaarrekening over 2010 goedgekeurd. 



DRC: Keukenrenovatie

Dinsdag 10 mei 2011

De voorbereidingen voor de renovatie van de keuken van de DRC Nepal worden deze dagen concreet 
gemaakt, zodat het echte werk op korte termijn kan beginnen.

Lees meer over dit project 

Foto's keukenrenovatie

Foto's keuken in gebruik

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2011-keuken.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2011/drc-kitchen1/
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2011/drc-kitchen2/


DRC: Werk van start

Dinsdag 17 mei 2011

De voorbereidingen voor de keukenrenovatie in de DRC Nepal zijn klaar. Het werk is sinds deze week in 
uitvoering. Zodra er foto's zijn, zijn die te zien op deze site.

Lees meer over dit project 

Foto's keukenrenovatie

Foto's keuken in gebruik

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2011-keuken.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2011/drc-kitchen1/
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2011/drc-kitchen2/


DRC: Werk in uitvoering

Dinsdag 21 juni 2011

Het werk aan de keuken van de DRC Nepal is in volle gang. Het werk vordert niet snel, want ook tijdens de 
uitvoering van de renovatie is de keuken gewoon in gebruik om dagelijks te koken voor de 55 kinderen die in 
de DRC wonen.

Lees meer over dit project 

Foto's keukenrenovatie

Foto's keuken in gebruik

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2011-keuken.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2011/drc-kitchen1/
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2011/drc-kitchen2/


DRC: Keuken is klaar

Dinsdag 12 juli 2011

De renovatie van de keuken van de DRC Nepal is klaar en weer volledig in gebruik genomen. De 
kooklessen voor alle kinderen zijn begonnen. Alle kinderen is hier de cruciale nuance. Voorheen konden 
velen niet meedoen, omdat ze met rolstoel niet in de keuken konden komen of omdat de aanrechten te hoog 
waren. Die problemen zijn nu opgelost. 

Lees meer over dit project 

Foto's keukenrenovatie

Foto's keuken in gebruik

D&D: Bouw speelplaats

Dinsdag 12 juli 2011

Het volgende project wordt de aanleg van een speelplek bij het Didi & Dai, zodat de kinderen lekker kunnen 
spelen en gewoon even kind kunnen zijn.

Lees meer over dit project 

Foto's aanleg speelplek

Foto's speelplek in gebruik

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2011-keuken.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2011/drc-kitchen1/
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2011/drc-kitchen2/
http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/chc/2011-speelplek.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2011/dd-playground1/
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2011/drc-kitchen2/


DRC: Opening keuken

Zondag 17 juli 2011

De totaal gerenoveerde keuken van de DRC Nepal is klaar en vandaag feestelijk in gebruik genomen. 
Missie volbracht: Vanaf nu kunnen alle DRC kinderen leren koken, ongeacht hun handicap en/of ze in een 
rolstoel zitten. Ook is de keuken beter schoon te houden en veiliger gemaakt. Kortom een heuse 
metamorfose! 

Lees meer over dit project 

Foto's keukenrenovatie

Foto's keuken in gebruik

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2011-keuken.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2011/drc-kitchen1/
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2011/drc-kitchen2/


D&D: Bouw speelplaats

Donderdag 21 juli 2011

De aanleg van de speelplaats bij het Didi & Dai weeshuis is in volle gang. Nog heel even en de kinderen 
kunnen voluit spelen.

Lees meer over dit project 

Foto's aanleg speelplek

Foto's speelplek in gebruik

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/chc/2011-speelplek.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2011/dd-playground1/
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2011/drc-kitchen2/


D&D: Speelplaats klaar

Vrijdag 29 juli 2011

De aanleg van de speelplaats bij het Didi & Dai weeshuis is klaar. Vanaf nu kunnen de kinderen lekker en 
vooral veilig spelen binnen de ommuurde tuin. Op een later moment - als de moesson voorbij is - worden 
nog meer planten en bloemen geplant en ook een klein moestuintje aangelegd. Maar op dit moment is de 
grond daarvoor te nat.  

Lees meer over dit project 

Foto's aanleg speelplek

Foto's speelplek in gebruik

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/chc/2011-speelplek.html
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2011/dd-playground1/
http://www.4smilingfaces.com/beeld-image/2011/drc-kitchen2/


BO'AI: Contact!

Vrijdag 23 september 2011

Lange tijd was er geen contact mogelijk met Bo'ai Dagopvang in Xi'an in China. Nu zijn vrienden van 
vrienden daar en bezoeken het centrum. Eindelijk is er dus contact en kunnen we weer wat voor hen 
betekenen. :)

Lees meer over dit project

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/boai/2012-wasmachine.html


DRC: Ziet er goed uit

Dinsdag 4 oktober 2011

Vandaag weer in de DRC Nepal geweest en met eigen ogen ons werk van de afgelopen zomer bekeken. 
Het ziet er goed uit!

De geheel vernieuwde DRC keuken voldoet helemaal: Staf en kinderen koken er graag. De keuken is 
praktisch, goed schoon te houden en stukken veiliger dan voorheen. En nu kunnen dus ook de kinderen in 
een rolstoel daadwerkelijk leren koken. En zoiets simpels als een plafondventilator, maakt dat temperatuur 
er ook aangenaam blijft, waardoor de iedereen ook lekker rustig van het eten kan genieten en niet snel snel 
snel omdat het er zo warm/benauwd is.

Kortom, iedereen blij! 

Lees meer over dit project 

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/


D&D: Ziet er goed uit

Woensdag 5 oktober 2011

Vandaag heb ik in het D&D weeshuis rondgekeken. Daar is de laatste tijd veel ten goede veranderd. Niet in 
de laatste plaats de aanleg van de speelplek. Het mooiste bewijs dat dat een goed project is geweest voor 
4SF is wel dat de kinderen de hele dag buitenspelen. Zij zijn er reuze blij mee en dat is waar het allemaal 
om gaat!

Lees meer over dit project

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/chc/


DRC/D&D: Inzameling

Maandag 17 oktober 2011

De 25 kinderen @ Didi &Dai weeshuis en 55 @ DRC Nepal hebben snel een nieuwe winterjas nodig. Help jij 
mee om die wens te vervullen?

Een goede kwaliteit winterjas kost in Nepal 10 Euro. Maak dit bedrag (of een veelvoud) over via onze 
donatiepagina

Of je nu geeft voor één of meerdere winterjassen, het maakt ons niet uit. Zolang het er uiteindelijk maar 80 
zijn.

Kortom, alle bijdragen zijn welkom!!!!

Lees meer over dit project

Foto's DRC winterjassen

Foto's D&D winterjassen

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2011-winterjassen.html
http://www.4smilingfaces.com/beeldimage/2011/drc-wintercoats/
http://www.4smilingfaces.com/beeldimage/2011/dd-wintercoats/


DRC: Waardering

Vrijdag 21 oktober 2011

De DRC Nepal is blij met de hulp van 4SmilingFaces en dat is altijd fijn om te horen!



D&D: Meer waardering

Zaterdag 22 oktober 2011

En ook het Didi & Dai weeshuis geeft een blijk van waardering aan 4SmilingFaces. 



DRC/D&D: Geld ingezameld

Dinsdag 1 november 2011

Het geld voor de winterjassen is ingezameld! De jassen gaan naar de 25 kinderen van het Didi &Dai 
weeshuis en de 55 kinderen van de DRC Nepal. Daarnaast geven we 15 jassen aan de kinderen die wonen 
in het DHC New Life tehuis voor kinderen met een lichamelijke handicap in Kathmandu.

Lees meer over dit project

Foto's DRC winterjassen

Foto's D&D winterjassen 

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2011-winterjassen.html
http://www.4smilingfaces.com/beeldimage/2011/drc-wintercoats/
http://www.4smilingfaces.com/beeldimage/2011/dd-wintercoats/


DRC/D&D: Jassen gekocht

Zondag 4 december 2011

De mensen van het Didi &Dai weeshuis en DRC Nepal zijn wezen shoppen. Het resultaat is een warme 
winterjas voor iedereen. Zie de foto's, want die zeggen meer dan duizend woorden.

Binnenkort ontvangen we nog foto's van de nieuwe jassen voor de 15 kinderen die wonen in het DHC New 
Life tehuis voor kinderen met een lichamelijke handicap in Kathmandu.

Lees meer over dit project

Foto's DRC winterjassen

Foto's D&D winterjassen 

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2011-winterjassen.html
http://www.4smilingfaces.com/beeldimage/2011/drc-wintercoats/
http://www.4smilingfaces.com/beeldimage/2011/dd-wintercoats/

