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4SF: Bestuursvergadering
Zaterdag 15 februari 2014 
De jaarlijkse bestuursvergadering van 4SmilingFaces heeft plaats op maandag 17 maart 2014. Op de 
agenda staan de goedkeuring van de jaarrekening 2013, activiteiten 2013 en de plannen voor 2014.   

4SF: Gouden bruiloft
Ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk zamelen Klaas en Lieneke Reijenga geld in voor 4SmilingFaces. 
Hartelijk dank voor jullie mooie gebaar en dat van jullie familie en vrienden. Zeer gefeliciteerd met jullie 
gouden bruiloft en veel plezier op jullie feest!   

http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/415516318594109


DRC: Start bouw oefen/studie ruimte
Donderdag 20 februari 2014
Vandaag start 4SmilingFaces een nieuw project bij de DRC Nepal. De bouw van een oefen annex studie 
ruimte op de begane grond. Via deze website houden wij u op de hoogte van de vorderingen.

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/
http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/10203303380244548


4SF: Nieuwsbrief 13
Vrijdag 21 februari 2014
Vandaag is nieuwsbrief 14 verzonden. Klik here

http://us3.campaign-archive2.com/?u=acc7f447baaad155074655000&id=024325d7cc&e=%255BUNIQID%255D


4SF: 5 jaar oud
Woensdag 5 maart 2014
De vijfde verjaardag van Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces. Het eerste lustrum. Onuitsprekelijk trots!



DRC: Werk in uitvoering
Maandag 10 maart 2014
De bouw van de oefen/studie ruimte op de begane grond van de DRC Nepal is in volle gang. Vandaag foto's 
ontvangen en online gezet. 

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/
http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/10203426846291122


4SF: Goedgekeurd
Maandag 17 maart 2014
Het bestuur van de stichting 4SmilingFaces is bijeen geweest voor de jaarlijkse vergadering. Tijdens de 
vergadering is de jaarrekening over 2013 goedgekeurd. 

http://www.4smilingfaces.com/nl-wij/2013-jaarrekening-4sf-v2.pdf


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/432949280184146


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/437577649721309


4SF: Newsletter 14
Vrijdag 6 april 2014
Vandaag is de 4SmilingFaces Newsletter nummer 14 verzonden. Klik hier

http://us3.campaign-archive1.com/?u=acc7f447baaad155074655000&id=b657088d56&e=%255BUNIQID%255D


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://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/446432882169119
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/


DRC: Opening oefen/studie ruimte
Maandag 14 april  2014
De oefen/studieruimte in de DRC Nepal is af. Tijdens de viering van het Nepalese nieuwjaar 2071 is de 
ruimte feestelijk in gebruik genomen. Dit is het grootste project van 4SmilingFaces tot nu toe. We zijn meer 
dan trots op de realisatie van dit project. 

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/


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://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/448787021933705
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/


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/451588864986854


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/455860747892999


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/472993086179765




http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/490848511060889






http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/523245451154528


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/541133919365681
http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/541134756032264


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/541508622661544


DRC: Oefen/studie ruimte volop in gebruik
Vrijdag 19 september  2014
Vanmorgen vroeg naar de DRC gegaan omdat ik de door 4SmilingFaces gerealiseerde oefen/studie ruimte 
in gebruik wilde zien. De fysiotherapeute komt iedere morgen van zes tot acht uur om met de kinderen te 
werken en dus zit er niets anders op dan vroeg bezoek. 

De fysiotherapeute is heel blij en tevreden met de kamer. Ze constateert een duidelijke verbetering bij de 
kinderen sinds de ruimte beschikbaar is en er dagelijks wordt geoefend. Dat is mooi en precies waarom dit 
project een goede keuze is geweest!

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/


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/549332628545810


CHC: Schoeisel
Vrijdag 26 september  2014
Ook dit jaar hebben de kinderen van het CHC weer nieuwe slippers nodig om hun voeten te beschermen in 
een land waar velen op blote voeten lopen terwijl dat erg gevaarlijk is. 

Lees meer over dit project

DRC: Onderwijs en opleiding
Vrijdag 26 september 2014
De jeugd heeft de toekomst. Onderwijs en opleiding zijn daarom belangrijk. Daarvoor is voortdurend veel 
geld nodig. 4SmilingFaces wil bijdragen aan beter onderwijs voor de kinderen in de huizen die we steunen. 
Dat verdienen de kinderen.

Lees meer over dit project

Foto's onderwijs en training

http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/chc/2014-slippers.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/drc/2015-onderwijs.html
http://www.4smilingfaces.com/photo/2014/drc-education/


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/553016294844110


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/553563131456093


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/554142724731467


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/565930746885998


http://https://www.facebook.com/photo.php?fbid=840848302601909&set=a.447753761911367.99102.100000302412838&type=3&theater


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/574506446028428


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/581718561973883


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/584726581673081
http://https://www.facebook.com/unicefnl/photos/a.205574959468310.62154.139858509373289/1005238819501916/?type=3&theater


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/588266691319070


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/589407434538329


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/592489430896796


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/593478554131217


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/593137994165273


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/594106484068424


http://https://www.facebook.com/unicefnl/photos/a.205574959468310.62154.139858509373289/1021372487888549/?type=3&theater


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/599147800230959


\

http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/photos/a.518143068331433.1073741828.415494185262989/602902379855501/?type=3&theater
http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/photos/a.518143068331433.1073741828.415494185262989/602902379855501/?type=3&theater


http://https://www.facebook.com/4SmilingFaces/posts/606789859466753

