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NIEUWS



4SF: ANBI status
Donderdag 3 januari 2013
Goed nieuws van de Belastingdienst: De ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status van 
4SmilingFaces is verlengd. Die status is van belang, omdat gevers hun gift dan kunnen aftrekken 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/


D&D: Nieuwe naam Didi & Dai
Donderdag 3 januari 2013
Het Didi & Dai weeshuis heeft een nieuwe naam. Met ingang van dit jaar gaat het voortaan door het leven 
als Child Home Centre, een meer internationale naam. 4SmilingFaces blijft dit tehuis ook in de toekomst 
steunen. 



DRC: Badkamer klaar
Zondag 6 januari 2013
Fantastisch nieuws uit Nepal: De badkamer in de DRC Nepal is klaar. Eindelijk hebben de kinderen waar ze 
recht op hebben: een veilige en goed schoon te houden badkamer. Daar word je toch blij van!!!!

Lees meer over dit project 

Foto's badkamer

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2012-badkamer.html
http://www.4smilingfaces.com/beeldimage/2012/drc-bathroom/


4SF: 4 jaar oud
Dinsdag 5 maart 2013
Vandaag is het de vierde verjaardag van Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces. Hoera! 



4SF: Jaarlijkse vergadering
Maandag 15 april 2013
Het bestuur van de stichting is bijeen geweest voor de jaarlijkse vergadering. Tijdens de vergadering is de 
jaarrekening over 2012 goedgekeurd. 

http://www.4smilingfaces.com/nl-wij/2012-jaarrekening-4sf-v2.pdf


4SF: Collegae
Dinsdag 13 augustus 2013
De mensen van CliniClowns Nederland hebben Tjitske een pracht verjaardagscadeau gegeven in de vorm 
van een hele mooie bijdrage voor 4SmilingFaces. Bij het volgende bezoek aan Nepal gaan we daar iets 
bijzonders mee doen.

DANK DANK DANK



4SF: Klimmen
Dinsdag 27 augustus 2013
In september ondernemen Lisa Mclean, haar vader Ian and Daniel Kral een epische klimtocht in de 
Himalaya in Nepal. De intense tocht begint op 12 september in Kathmandu (1300 meter) en duurt 15 dagen. 
Dan bereiken ze Mount Everest basiskamp op een hoogte van 5364 meter om vervolgens door te gaan naar 
de top van de Kala Patthar op 5550 meter. Vandaar aanschouwen zij op 21 september de zonsopgang over 
Everest. Deze met adrenaline gevulde tocht trekt jaarlijks duizenden hikers van over de hele wereld naar 
Nepal.

Met deze enorme inspanning zamelen deze bijzondere mensen geld in voor 4SmilingFaces en daar zijn wij 
enorm trots op. Daniel, Lisa en Ian, waanzinnig veel succes en plezier!



4SF: Nieuw uiterlijk
Zaterdag 28 september 2013
Compleet nieuw uiterlijk gemaakt voor deze website. Rustiger en zakelijker. Daarnaast is de navigatie 
verbeterd. Enjoy! 



4SF: Klim volbracht
Vrijdag 4 oktober 2013
Lisa Mclean, haar vader Ian en Daniel Kral hebben hun epische klimtocht naar de top van de Kala Patthar 
(5550 meter) in de Himalaya in Nepal volbracht. Gefeliciteerd met deze geweldige prestatie. Trots! En nu vol 
spanning wachten op de ongetwijfeld mooi opbrengst.

En Daniel,  dank voor het cadeautje dat je voor mij achterliet in Nepal!!!



CHC: Nieuwe kleren
Maandag 7 oktober 2013
Geheel tegen de Nepalese traditie ter gelegenheid van Dashain in, krijgen de 32 kinderen van het Child 
Home Centre dit jaar geen nieuwe kleren. Daarvoor is geen geld. Tot hun grote verdriet. !

Daar brengt 4SmilingFaces graag verandering in. Niet alleen omdat het traditie is, maar vooral ook omdat ze 
die echt nodig hebben. Ze hebben al anderhalf jaar geen nieuwe kleren gekregen en dat is best lang voor 
opgroeiende kinderen...

Met grote dank aan de mensen van de CliniClowns!

Lees meer over dit project 

Foto's nieuwe kleren 

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/chc/2013-kleren.html
http://www.4smilingfaces.com/beeldimage/2013/chc-clothes/


CHC: Waterfilter
Woensdag 9 oktober 2013
De water filter machine van het Child Home Centre gerepareerd en filter vernieuwd, zodat het water weer 
schoon is. Daar worden en blijven de kinderen weer gezonder van. 

Lees meer over dit project 

Foto's water filter

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/chc/2013-waterfilter.html
http://www.4smilingfaces.com/beeldimage/2013/chc-waterfilter/


CHC: Slippers
Vrijdag 11 oktober 2013
De kinderen van het CHC krijgen allemaal nieuwe slippers. Nieuwe slippers klinkt niet als een belangrijk iets, 
maar in een land waar je honderden keren per dag je schoenen aan en uit doet (omdat men binnen geen 
schoenen draagt die buiten zijn gebruikt) zijn ze heel belangrijk. En kindervoeten groeien nauw eenmaal en 
dus zijn er geregeld nieuwe slippers nodig. Daarom worden die deze keer door 4SmilingFaces gekocht.

Lees meer over dit project

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/chc/2013-slippers.html


DRC: Uitje
Woensdag 16 oktober 2013
Bijna de helft van de kinderen in de DRC Nepal kan of mag niet naar huis of familie om het Dashain festival 
te vieren. Dat is het belangrijkste religieuze festival in Nepal en traditiegetrouw de tijd om de familie banden 
aan te trekken en vriendschappen te bevestigen. De achterblijvers zijn dan ook bedroefd, te meer dan 
vakantie voor hen vooral betekend wachten en vervelen. Daar brengt 4SmilingFaces dit jaar verandering in. 

Lees meer over dit project 

Foto's uitje 

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2013-uitje.html
http://www.4smilingfaces.com/beeldimage/2013/drc-trip/


CHC: Medicijnen uitdelen
Maandag 21 oktober 2013
Vandaag medicijnen uitgedeeld in het Child Home Centre. Deze medicijnen zijn onlangs voorgeschreven 
door een bevriende Nederlandse huisarts, die alle kinderen heeft onderzocht. Er zijn geen ernstige 
gezondheidsproblemen, maar de meeste kids moeten wel extra vitamines slikken en een enkeling heeft keel 
en oogklachten.  

Lees meer over dit project 

Foto's medicijnen uitdelen 

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/chc/2013-checkup.html
http://www.4smilingfaces.com/beeldimage/2013/chc-medicine/


DRC: Reparatie & onderhoud
Donderdag 24 oktober 2013
Heden afspraken gemaakt voor reparatie en onderhoud aan het door 4SmilingFaces aangelegde zonne 
energie systeem (2008) en grondwaterput en -pomp (2010) in de DRC Nepal. 

Lees meer over dit project 

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2013-reparatie.html


CHC: Nieuwe bekers
Zaterdag 26 oktober 2013
Vanmiddag gingen we wat drinken in het CHC en toen bleek dat het tehuis niet genoeg bekers heeft voor 
alle kinderen. En dus kopen we 40 nieuwe bekers, zodat de kinderen niet meer uit bakjes, diepe borden of 
schoteltjes hoeven te drinken.

Lees meer over dit project 

Foto's nieuwe bekers 

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/chc/2013-bekers.html
http://www.4smilingfaces.com/beeldimage/2013/chc-cups/


DRC: Oefen/studie ruimte
Vrijdag 1 november 2013
In overleg met de DRC Nepal starten we de voorbereidingen voor een nieuw project: de bouw van een 
oefen/studie ruimte op de begane grond; op een deel van de speelplaats dat op dit moment niet wordt 
gebruikt. Een hard nodige verbetering voor de kinderen en staf, die hun leven niet alleen makkelijker, maar 
vooral ook veiliger maakt.

U bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Lees meer over dit project 

Foto's oefen+studie ruimte in aanbouw

Foto's ingebruikname oefen+studie ruimte

Foto's oefen+studie ruimte in gebruik  

http://www.4smilingfaces.com/nl-wat/projecten/drc/2014-oefenstudieruimte.html
http://www.4smilingfaces.com/beeldimage/2014/drc-exercise1/
http://www.4smilingfaces.com/beeldimage/2014/drc-opening/
http://www.4smilingfaces.com/beeldimage/2014/drc-exercise2/

