
2015
NIEUWS







4SF: Plannen

Zondag 11 januari 2015 

We zijn bezig om de jaarlijkse bestuursvergadering van 4SmilingFaces te plannen. 



http://allinschool.org

http://allinschool.org








http://save.tc/TzYG

http://save.tc/TzYG






https://www.nytimes.com/interactive/2015/02/08/opinion/sunday/exposures-child-bride-mother-stephanie-
sinclair.html?smid=fb-share&_r=0

https://www.nytimes.com/interactive/2015/02/08/opinion/sunday/exposures-child-bride-mother-stephanie-sinclair.html?smid=fb-share&_r=0
https://www.nytimes.com/interactive/2015/02/08/opinion/sunday/exposures-child-bride-mother-stephanie-sinclair.html?smid=fb-share&_r=0


https://www.youtube.com/watch?v=3_AQ7f4ZTBI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=3_AQ7f4ZTBI&feature=youtu.be


4SF: Nieuwsbrief 15

Maandag 16 februari 2015

Vandaag is de 4SmilingFaces Nieuwsbrief nummer 15 verzonden. Klik hier

HHfN: Uitwisselingsproject

4SmilingFaces is gevraagd om mee te werken aan een spannend internationaal uitwisselingsproject waarbij 
scholieren uit Australië naar Nepal reizen om daar allerlei opknap- en doe het zelf klussen te doen in 
kindertehuizen die wij steunen evenals een paar nieuwe instellingen. Dat doen we natuurlijk graag!

Voor vertrek zullen de scholieren in eigen land allerlei fondsenwervende activiteiten ondernemen. Het 
ingezamelde geld wordt besteed aan het kluswerk in Nepal en de verbetering van de levensomstandigheden 
in de tehuizen waar de studenten hun goede werken doen.  Via deze nieuwsbrief, onze website en 
Facebook pagina houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

Dit project is een internationaal samenwerkingsverband van:

http://www.handsfornepal.org/

http://ivanhoe.com.au/school-family/old-ivanhoe-grammarians-association

http://www.drcnepal.com/

       

http://us3.campaign-archive1.com/?u=acc7f447baaad155074655000&id=9bb7166b43&e=%255BUNIQID%255D
http://www.handsfornepal.org/
http://ivanhoe.com.au/school-family/old-ivanhoe-grammarians-association
http://www.drcnepal.com/






4SF: Bestuursvergadering

Dinsdag 24 februari 2015 

De jaarlijkse bestuursvergadering van 4SmilingFaces is gepland op maandag 23 maart 2015. Op de agenda 
staan de goedkeuring van de jaarrekening 2014, activiteiten in 2014 en de plannen voor 2015.









HHfN: Logo & website

Vrijdag 13 maart 2015

Onze Australische partner organisatie Helping Hands for Nepal heeft z'n eigen logo gepresenteerd. Zie 
hieronder. :)

En ook is hun website live. Neem eens een kijkje door te klikken op het logo. 

Dit project is een internationaal samenwerkingsverband van:

http://www.handsfornepal.org/

http://ivanhoe.com.au/school-family/old-ivanhoe-grammarians-association

http://www.drcnepal.com/

       

http://www.handsfornepal.org/
http://ivanhoe.com.au/school-family/old-ivanhoe-grammarians-association
http://www.drcnepal.com/


https://www.malala.org

https://www.malala.org


4SF: Goedgekeurd

Maandag 23 maart 2015

Het bestuur van de stichting 4SmilingFaces is bijeen geweest voor de jaarlijkse vergadering. Tijdens de 
vergadering is de jaarrekening over 2014 goedgekeurd. Zodra die is getekend en geanonimiseerd, wordt 
deze online gepubliceerd.











4SF: Jaarrekening gepubliceerd

Woensdag 8 april 2015

Op 23 maart jongstleden heeft het bestuur van de stichting 4SmilingFaces de jaarrekening over 2014 
goedgekeurd. Deze is geanonimiseerd gepubliceerd op deze website. Klik hier

http://www.4smilingfaces.com/nl-wijzijn/2014-jaarrekening-4sf-onlin.pdf










En toen werd alles anders...

 

Inzamelingsactie gestart...



De kinderen zijn veilig!

Speciale nieuwsbrief nav de aardbevingen

4SF: Telefoontje

Zondag 26 april 2015

Ben net gebeld door de kinderen van de DRC Nepal, het tehuis voor 55 kinderen met een handicap. Ze 
hebben mij verzekerd dat ze allemaal okay zijn. Daar word ik nou blij van. Zo blij om van hen te horen. 

Heb hen verzekerd dat alle vrijwilligers en andere donateurs aan hen denken en hard werken om geld in te 
zamelen, zodat ze daar niet over in hoeven te zitten. 

http://us3.campaign-archive2.com/?u=acc7f447baaad155074655000&id=3e2a5d8551&e=%5BUNIQID%5D








4SF: Welkom

Als gevolg van de aardbeving wordt de Facebook page van 4SmilingFaces steeds meer geliked vanuit alle 
hoeken van de aarde. De aanleiding is niet okay, maar als het helpt om meer geld in te zamelen, zijn wij 
voor.  

Buiten slapen onder een plasticje

Nog een speciale nieuwsbrief nav de aardbevingen

http://us3.campaign-archive2.com/?u=acc7f447baaad155074655000&id=f3af8b7536&e=%5BUNIQID%5D


https://www.blackbaud.com/bb/lessonslearned.aspx

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/apr/27/earthquake-nepal-dont-rush-help-volunteers-aid

https://www.blackbaud.com/bb/lessonslearned.aspx
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/apr/27/earthquake-nepal-dont-rush-help-volunteers-aid


Het DRC gebouw is mogelijk niet meer te redden...

















Beetje miscommunicatie: De DRC kinderen zitten nog steeds buiten. :(





4SF: Goed nieuws

Het DRC gebouw is te redden! Herstel bouw werk start op korte termijn. Iedereen terug naar binnen, maar 
alleen op de begane grond.

De kinderen van het CHC weeshuis (NWCSS) zijn tijdelijk onder gebracht in de naastgelegen kostschool, 
die nu vakantie heeft.  



4SF: Beetje binnen

Na een traumatische week zijn de DRC kinderen terug in een gebouw, althans op de veranda...



4SF: 1 minuutje

Mag ik 1 minuutje van uw tijd? https://vimeo.com/127304452

https://vimeo.com/127304452


4SF: Weer een aardbeving

Net toen we dachten dat de rust was weergekeerd wordt Nepal opnieuw getroffen door een zware 
aardbeving van 7,4 op de schaal van Richter....

Iedereen veilig voor nu....

Slapen in de keuken omdat dat veiliger voelt.





4SF: Betere url

Hier een meer gebruikersvriendelijke url voor de donatiepagina: http://www.4smilingfaces.com/donaties.html 

DRC oefenruimte is herstelt van aardbevingsschade en terug in gebruik, juist op tijd voor de moesson 
start. :)



4SF: Interessante artikelen

Woensdag 20 mei 2015

Een verzameling interessante artikelen over Nepal en de gevolgen de aardbevingen. Ze zijn in het Engels, 
maar dusdanig interessant dat ze hier niet misstaan. 

Over lessen geleerd van eerdere natuurrampen

Over de nieuwe generatie Nepali's die op staat

Over de psychische gevolgen van de aardbevingen

Over dat Nepal nog steeds de moeite van het bezoeken waard is

http://https://www.blackbaud.com/bb/lessonslearned.aspx
http://www.seattletimes.com/opinion/a-new-generation-will-help-nepal-rise-up-and-rebuild/
http://https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/may/15/nepal-earthquake-mental-health-disaster?CMP=share_btn_fb
http://royalmt.com.np/news/nepal-earthquake-and-affected-touristic-sites/


Drie geheimen van aardbevingen

Over de emotionele schade na de aardbevingen

http://www.nationaldiscoverychannel.com/2015/05/3-secrets-of-nepal-earthquake.html
http://https://www.theguardian.com/global-development/2015/may/25/nepal-one-month-after-earthquake-emotional-impact-devastating?CMP=fb_gu






http://www.nu.nl/buitenland/4059087/kinderen-in-nepal-gaan-weer-school-zware-aardbeving.html

http://www.nu.nl/buitenland/4059087/kinderen-in-nepal-gaan-weer-school-zware-aardbeving.html




http://www.realnewsofindia.com/news/shocking-earthquake-victims-in-nepal-are-being-sold-for-sex/

http://www.realnewsofindia.com/news/shocking-earthquake-victims-in-nepal-are-being-sold-for-sex/




http://www.nu.nl/buitenland/4067946/nepal-vraagt-miljarden-wederopbouw-aardbeving.html?redirect=1

http://www.nu.nl/buitenland/4067946/nepal-vraagt-miljarden-wederopbouw-aardbeving.html?redirect=1




http://unicef.org.np/media-centre/press-releases/2015/06/19/nepal-earthquakes-unicef-speeds-up-response-
to-prevent-child-trafficking

http://unicef.org.np/media-centre/press-releases/2015/06/19/nepal-earthquakes-unicef-speeds-up-response-to-prevent-child-trafficking
http://unicef.org.np/media-centre/press-releases/2015/06/19/nepal-earthquakes-unicef-speeds-up-response-to-prevent-child-trafficking




4SF: Stand van zaken

Over bouw- en herstelwerk in Nepal na de aardbevingen

DRC

Sinds de aardbevingen heeft 4SmilingFaces het volgende gedaan in de DRC:

Noodhulp voor voedsel, water, medische en hygiënische materialen, onderdak en dergelijke

Herstel van het zwaarbeschadigde dak van de oefen/studieruimte, die 4SmilingFaces in 2014 heeft 
gerealiseerd

5000 b2 blokken voor de bouw van het nieuwe, volledig aangepaste schoolgebouw, die de DRC in juli 2015 
is gestart in het nabijgelegen Nayapati

Meisjesdingen: ondergoed, bh's en andere benodigdheden voor alle meiden.

Tiffin (lunch) voor 18 kinderen, van wie dat niet bij het schoolgeld is inbegrepen.

Nog te doen:

Reparatie van het zonne energie systeem, dat 4SmilingFaces in 2008 heeft geïnstalleerd

Plaatsing van railings langs de muren van de oefen/studieruimte, zodat de moeilijk ter been zijn de kinderen 
de ruimte beter kunnen gebruiken en ook staand oefeningen kunnen doen.

Een nieuwe pomp voor de grondwaterput, die 4SmilingFaces in 2010 heeft gerealiseerd. De oude pomp is 
onherstelbaar beschadigd door de aardbevingen. De nieuwe is van betere kwaliteit en gemakkelijker te 
onderhouden en/of repareren als het nodig is. Deze klus wordt na de natte tijd (juni t/m september) 
gerealiseerd

CHC weeshuis

Sinds de aardbevingen heeft 4SmilingFaces het volgende gedaan in het CHC weeshuis:

Noodhulp voor voedsel, water, medische en hygiënische materialen, onderdak en dergelijke

Alle mogelijke schoolspullen en huishoudelijke artikelen 

House dress schooluniformen voor diverse kinderen

Schoolschoenen voor diverse kinderen

Tiffin (lunch) voor alle schoolgaande kinderen, want dat zit niet in het  schoolgeld inbegrepen.

Nog te doen:

Installatie voor de filtering van drinkwater, zodat het minder vervuild is 

Het gebouw krijgt op dit moment een hoognodige, complete renovatie. Die was al nodig voor de 
aardbevingen, maar sindsdien helemaal. Waar nodig zal 4SmilingFaces ook in de toekomst bijdragen aan 
de vernieuwing met specifieke (deel)projecten. 

Hope Foundation

Een nieuw tehuis dat 4SmilingFaces sinds 2015 ondersteund: 

3 akoestische gitaren waarmee de kinderen muziek kunnen leren maken

Nog te doen:

Installatie van een waterfilter systeem speciaal gericht om ijzer uit het water te verwijderen. Dit maakt het 
water bruikbaarder en de kleren die erin worden gewassen echt schoon

Lange termijn: onderwijs

We zoeken naar manieren om kinderen te ondersteunen die na het behalen van hun eindexamen de 
tehuizen moeten verlaten en geheel op zichzelf zijn aangewezen. Ze hebben geen familie of andere mensen 
waarop ze kunnen terugvallen en staan er helemaal alleen voor. Of ze hebben wel familie, maar die zijn te 
arm om hen te ondersteunen. 

In de meeste gevallen hebben zij geen enkele kans om zonder hulp van buiten door te leren, terwijl ze dat 
gezien hun schoolresultaten tot nu toe en hun ambities wel zouden kunnen en willen. Ze hebben daarbij 
financiële steun van buiten hard nodig. Op dit moment zoeken we naar mogelijkheden om voor twee 
geweldige  jongemannen de vervolgopleiding te financieren.

http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/aardbeving.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/drc/2015-noodhulp.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/drc/2015-schadeherstel.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/drc/2015-schoolgebouw.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/drc/2015-meisjesdingen.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/drc/2015-tiffin.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/drc/2015-solarsysteem.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/drc/2015-railings.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/drc/2015-waterput.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/chc/2015-noodhulp.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/chc/2015-spullen.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/chc/2015-housedress.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/chc/2015-schoolschoenen.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/chc/2015-tiffin.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/chc/2015-drinkwater.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/hope/2015-gitaren.html
http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/hope/2015-waterfilter.html
























4SF: Mooie woorden

Zie de foto's van dit project

Mooie worden van Iman Lama, de oprichter van en een van de drijvende krachten achter de Hope 
Foundation, het nieuwste Nepalese kindertehuis dat 4SmilingFaces ondersteunt. Dat wordt enorm 
gewaardeerd.





4SF: Kinderdag

Mooie kinderdag voor alle kinderen in Nepal, vooral zij die ik ken en liefheb. Mis jullie ❤











Lees meer over dit project

4SF: Nieuwe foto's

Vrijdag 15 oktober 2015 

Deze week hebben we een hoop nieuwe foto's van ons werk in Nepal online geplaatst. Zie de nieuwste 
fotoalbums.

http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/chc/2015-kleren.html


DRC: Tiffin

CHC: Kleren // Clothes

DRC: Schoolgebouw // School building

Hope: Waterfilter // Water filter

http://www.4smilingfaces.com/photo/2015/chc-tiffin/
http://www.4smilingfaces.com/photo/2015/chc-clothes/
http://www.4smilingfaces.com/photo/2015/drc-school/
http://www.4smilingfaces.com/photo/2015/hope-waterfilter/


Lees meer over dit project

http://www.4smilingfaces.com/nl-wijdoen/onzeprojecten/hope/2015-waterfilter.html
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https://www.youtube.com/watch?v=CBSTQRkV_gs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=CBSTQRkV_gs&feature=youtu.be




http://nepalitimes.com/regular-columns/As-It-Happens/when-the-blockade-ends,618

http://nepalitimes.com/regular-columns/As-It-Happens/when-the-blockade-ends,618


http://www.bbc.com/news/world-asia-35041366

http://www.bbc.com/news/world-asia-35041366




https://thehimalayantimes.com/business/nepals-fuel-crisis-will-push-almost-a-million-people-into-poverty/

https://thehimalayantimes.com/business/nepals-fuel-crisis-will-push-almost-a-million-people-into-poverty/


4SF: Kindbruiden

Laten we de ogen niet sluiten. In Nepal is dit aan de orde van de dag...

https://www.youtube.com/watch?v=jcFWYHp2jAE

https://www.youtube.com/watch?v=jcFWYHp2jAE







