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Doutzen Kroes in Nepal

Zaterdag 2 januari 2016

Recentelijk maakte topmodel Doutzen Kroes in haar rol als ambassadeur voor Dance4Life een reis naar 
Nepal. Hier een paar fragmenten uit de documentaire, die van haar bezoek is gemaakt. Mooi werk Doutzen!

Als je de hele docu wilt zien, moet je er voor betalen: RTL XL

https://youtu.be/XfYyMbTE9h4

https://youtu.be/Syzv2UvSQN4

https://youtu.be/Mqdz1vO-f8c

https://youtu.be/23dSOm3axoU

https://youtu.be/PWMvGpmP_qI

https://youtu.be/XfYyMbTE9h4
https://youtu.be/Syzv2UvSQN4
https://youtu.be/Mqdz1vO-f8c
https://youtu.be/23dSOm3axoU
https://youtu.be/PWMvGpmP_qI






Floortje aan het einde van de wereld

Woensdag 27 januari 2016

Reisjournaliste Floortje Dessing bezoekt de Amerikaanse Maggie Doyne, die in Nepal een eigen 
kindertehuis runt waar 51 kinderen een thuis hebben gevonden. Een prachtige documentaire over een 
bijzonder mens mooie dingen doet voor kinderen die het echt verdienen. Een verwante geest!

https://youtu.be/pPxi77qxz9E

https://youtu.be/pPxi77qxz9E


4SF: Bestuursvergadering

Donderdag 28 januari 2016

De jaarlijkse bestuursvergadering van 4SmilingFaces is gepland op donderdag 31 maart 2016. Op de 
agenda staan de goedkeuring van de jaarrekening 2015, activiteiten in 2015 en de plannen voor 2016.





Weer een aardbeving

Vrijdag 5 februari 2016

Net als je denkt dat Moeder Aarde na maanden van onrust eindelijk weer is gaan slapen, begint het weer. 
5,2 op de Schaal van Richter en het epicentrum vlakbij de stad. Heftig!

Lees meer ...

http://https://thehimalayantimes.com/kathmandu/nepal-earthquake-dozens-hurt-in-valley-in-evening-tremor-19-of-them-hospitalised/


Na de aardbevingen

Zondag 7 februari 2016

Ik kom al 8 jaar in Nepal en ik ben altijd onder de indruk van de Nepalezen, vooral de kinderen. Ze zijn zo 
sterk, zo weerbaar, zo positief, ongeacht de omstandigheden. Door hen te ondersteunen geven we Nepal de 
kans om zichzelf er weer bovenop te helpen!

https://www.facebook.com/unicefnepal/videos/1063098103734951/

https://www.facebook.com/unicefnepal/videos/1063098103734951/






Blokkade opgeheven

Maandag 15 februari 2016

Eindelijk. Na een maandenlange blokkade van de Nepalees/Indiaase grens zijn deze weer open. Voedsel, 
medicijnen, brandstof en allerlei andere spullen die hard nodig zijn in Nepal kunnen nu eindelijk weer in het 
door aardbevingen getroffen land binnenkomen. Van hieruit kan het alleen maar beter worden. Hopelijk, 
want slechter is nauwelijks mogelijk. 















4SF: Goedgekeurd

Donderdag 31 maart 2016

Tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering van 4SmilingFaces heeft het bestuur de jaarrekening 2015 
goedgekeurd. Evenals de plannen voor 2016. Meer daarover later.  





























 

































Malala vertelt waarom

Zij kan veel beter uitleggen dan wij waarom onderwijs voor meisjes is een hele goede zaak is. #GirlPower 
#LetGirlsLearn #Girlsarepartofthesolution #DontSellGirlsShort

https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/819425584865617/

https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/819425584865617/



















