
 
 
 

 
 

Biedt kinderen een kansrijke toekomst 
 
Stichting 4 Smiling Faces verbetert de leefwereld van kinderen in kindertehuizen in Nepal met concrete, 
kleinschalige projecten waarbij de kinderen centraal staan. Daarnaast ondersteunen wij jongeren 
wanneer zij met 18 jaar de tehuizen moeten verlaten, geen vangnet hebben om op terug te vallen en er 
helemaal alleen voor staan. Wij bieden hen met studiebeurzen en een veilig thuis een kansrijke toekomst, 
zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken en hun leven zelf vorm kunnen geven. Ook geven wij noodhulp 
in tijden van (natuur)rampen en crisis. 
Wij ondersteunen sinds 2008 drie kindertehuizen en een buitenschoolse opvang in de Kathmandu Vallei. 
Op deze manier helpen we zo’n 150 kinderen op weg naar een zelfstandige en kansrijke toekomst. 
 
 

Jaarverslag 2021 
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COLOFON 
© 2021 Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces.  
Dit jaarverslag is opgesteld gedurende 2021 en in het eerste kwartaal van 2022. 
Dit jaarverslag is geheel in eigen beheer geschreven door founder Tjitske Weersma in nauwe 
samenwerking met het bestuur.  
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VOORWOORD 
 
Gewone dingen! 
 
Wanneer de voor ons zo vanzelfsprekende ‘gewone’ dingen wegvallen, ervaren wij dat als lastig en 
vervelend. Onze irritatie over het wegvallen van vanzelfsprekendheden kunnen we echter meestal 
eenvoudig oplossen omdat er veel alternatieven voorhanden zijn.  Als datzelfde gebeurt in Nepal en het 
raakt direct de kinderen in onze tehuizen zijn er veelal geen alternatieven en vallen de kinderen terug op 
een overlevingsstand. Corona is zo’n interventie, die direct het fragiele bestaan van de kwetsbare 
kinderen en staf hard raakt. 
 
Terwijl in Nederland de aandacht terecht heel erg op de Nederlandse situatie gericht was en er geheel 
geïmproviseerd onderwijs gegeven werd, lag in Nepal het maatschappelijk leven stil. Ieder voor zich 
moest zich redden en wonderwel kwamen er hele mooie oplossingen tot stand. Door de kracht van de 
staf en de hulp van vrijwilligers werd zo de voedselvoorziening in eigen hand genomen. Met zelf 
ontwikkelde daktuintjes en in potten en pannen is groente gekweekt en zijn de kinderen gevoed. Ook is 
onder deze moeilijke omstandigheden het afscheid nemen van de helaas op 16-jarige leeftijd overleden 
Sylviya respectvol gedaan. Eten, kleden, onderwijs en rouwen onder de moeilijkst denkbare 
omstandigheden vergt moed, kracht en toewijding. Naar school gaan met een lege maag, de koude 
trotseren met te weinig kleding of afscheid moeten nemen op een onmenselijke manier van je dierbare 
vriendinnetje, ze kregen het allemaal voor hun kiezen in Nepal maar ze hebben het hen niet laten breken. 
 
In Nederland hebben wij ons als bestuur ondertussen grote zorgen gemaakt. Onze zeer betrokken founder 
Tjitske Weersma moest lijdzaam op grote afstand toekijken, ook zij kon niet naar Nepal om steun te 
verlenen. Op afstand heeft ze het gered om mee te sturen en te helpen waar nodig. Terwijl de 
fondsenwerving moeizaam liep en de reserves op raakten liep het jaar 2021 naar het einde. Ons plan B lag 
al op tafel en de ambitie om meer kinderen een toekomst te bieden stond onder zware druk.  
 
Met mijn fijne collega’s André de Hamer en Steven Groeneveld hebben we gezocht naar alternatieve 
bronnen van inkomsten voor de lange termijn. Zo gaat onze ambassadeur, bergbeklimmer, poolreiziger 
maar vooral betrokken mens Wilco van Rooijen zich nadrukkelijk inzetten voor onze stichting.   
In de laatste weken van 2021 gebeurde er iets bijzonders. Tjitske meldt iedere gift direct bij ons, zodat we 
uit eerste hand meekrijgen wie ons helpt met welke donatie, waarbij iedere gift met gejuich wordt 
ontvangen. Ze kon wonder boven wonder de ene na de andere gift melden en zo werd de laatste maand 
van het jaar een feestmaand voor de kinderen in Nepal, omdat wij ze konden berichten over de vele 
onbekende mensen die zich bekommeren om hun situatie. 
 
Onze hoop en verwachting kwam uit en nooit eerder zijn we zo dankbaar geweest voor uw hulp als in het 
afgelopen jaar. Grote dank aan eenieder die heeft gedaan wat zo nodig is om ons werk te kunnen doen. U 
kunt zich voorstellen dat iedere vorm van hulp, klein en groot, het verschil maakt wanneer ‘gewone’ 
dingen wegvallen in een situatie die al zo breekbaar is. 
 
Voor het komende en lopende jaar 2022 zijn we weer gestart met ambitie en vertrouwen dat we hulp 
mogen vragen namens de kinderen die niet zelf hun toekomst veilig kunnen stellen. De resultaten van de 
afgestudeerde kinderen zijn voor ons de stimulans om door te gaan met uw hulp. Gelukkig kunnen Tjitske 
en André in april naar Nepal om ter plekke de kinderen en de staf te ondersteunen. De reiskosten betalen 
zij zelf omdat wij willen dat iedere euro geheel ten goede komt van de kinderen waar wij ons met u voor 
inzetten. 
 
Nogmaals heel veel dank namens founder en bestuur voor uw financiële en morele hulp. 
 
Namens allen een vriendelijke groet, 
Peter Heres – voorzitter 
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OVER ONS 
 
VISIE 
 
4 Smiling Faces vindt dat alle kinderen recht hebben op een onafhankelijke, zelfstandige toekomst, 
waarin ze hun eigen keuzes maken.  
 
MISSIE 
 
Stichting 4 Smiling Faces verbetert de leefwereld van kinderen in kindertehuizen in Nepal met concrete, 
kleinschalige projecten waarbij de kinderen centraal staan. Daarnaast ondersteunen wij jongeren 
wanneer zij met 18 jaar de tehuizen moeten verlaten, geen vangnet hebben om op terug te vallen en er 
helemaal alleen voor staan. Wij bieden hen met studiebeurzen en een veilig thuis een kansrijke toekomst, 
zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken en hun leven zelf vorm kunnen geven. Ook geven wij noodhulp 
in tijden van (natuur)rampen en crisis. 
 
Wij ondersteunen sinds 2008 drie kindertehuizen en een buitenschoolse opvang in de Kathmandu Vallei. 
Op deze manier helpen we zo’n 150 kinderen op weg naar een zelfstandige en kansrijke toekomst. 
 
DOELGROEP 
 
4 Smiling Faces richt zich op kinderen in kindertehuizen in Nepal en jongeren die wanneer zij met 18 jaar 
deze tehuizen moeten verlaten, geen vangnet hebben om op terug te vallen en er helemaal alleen voor 
staan.  
 
MANIER VAN WERKEN 
 
4 Smiling Faces zamelt in Nederland geld in om onze activiteiten in Nepal te financieren. Wij kunnen onze 
projecten alleen uitvoeren dankzij de jarenlange samenwerking met bewezen betrouwbare vrijwilligers in 
Nepal; zij zijn onze ogen en oren ter plaatse.  
 
De projecten worden altijd zorgvuldig en in nauw overleg met de tehuizen in kwestie uitgekozen. Dat 
gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor ieders inbreng. Waar wenselijk en mogelijk, 
werken we samen met andere, gelijkgestemde personen en organisaties. 
 
ERVARINGSDESKUNDIGEN 
 

“Ik ben Fudoma, ik ben 22 jaar oud en ik woon samen met mijn zus en 
broer op een kamer in de buurt van het Disabled Rehabilitation Center 
Nepal (DRC), waar we na het overlijden van onze moeder terecht zijn 
gekomen. Na de middelbare school wilde ik heel graag verpleegster 
worden om mensen te helpen, maar helaas kon onze vader dat niet 
betalen. Daarom was papa gedwongen mij uit te huwelijken, maar dat 
wilde hij helemaal niet. Hij wilde ook dat ik verder zou leren en zelf iets 
van mijn leven zou kunnen maken, maar hij kon dat niet betalen. 
 

Gelukkig kreeg ik net op tijd een beurs van 4 Smiling Faces en kon ik toch studeren. Dankzij de stichting 
ben ik nu officieel geregistreerd verpleegkundige en verdien ik mijn eigen geld.  Ook mijn zus en mijn 
broer zijn door 4 Smiling Faces geholpen; mijn zus is inmiddels ook gediplomeerd verpleegkundige en 
mijn broer is bijna klaar met de hotelschool.  
 
Inmiddels kunnen wij onze vader financieel steunen zoals hij ons levenslang heeft ondersteund, 
beschermd en geholpen. Ook help ik samen met anderen een kind om verder te leren en doe ik zoveel 
mogelijk vrijwilligerswerk in de omgeving waar ik woon. I am paying it forward en daar ben ik enorm trots 
op, want er was een tijd dat ik dat nooit, maar dan ook nooit voor mogelijk heb gehouden.  
Dank Nederland 🙏. Dank 4 Smiling Faces 🙏.” 
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“Mijn naam is Rubisha en ik ben 15 jaar oud en woon al heel 
wat jaren in de DRC. Mijn benen werken niet goed, waardoor ik 
moeilijk (lees: niet lang) kan lopen. Vaak zit ik grote delen van 
de dag in een rolstoel. Ik ben geopereerd aan mijn benen, zodat 
ik minder pijn heb, maar moet nog veel en vaak rusten.  
 
Mijn grote liefde is tekenen en gelukkig heb ik daar mijn benen 
niet voor nodig. Voordat ik hier kwam wonen, woonde ik ver 
weg en hoog in de bergen. Dat was nogal lastig met de rolstoel en ook heel gevaarlijk. Toen ik voor de 
zoveelste keer bijna in het ravijn terecht kwam, besloot mijn vader mij hiernaartoe te brengen. In heb 
begin vond ik het heel moeilijk omdat ik de taal niet sprak en me ook erg alleen voelde. Maar nu weet ik 
niet beter en heb ik het hier in de DRC erg naar mijn zin; ik heb hier veel vrienden en vriendinnen en ga 
naar school. Ik weet dat 4 Smiling Faces altijd helpt als het nodig is en dat fantastisch. 🙏🙏🙏 Ik heb het 
getroffen en gun dat veel meer kinderen!” 
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ORGANISATIE 
 
ALGEMEEN 
 
In het jaarverslag van 2020 kondigden wij aan dat 2021 het jaar zou worden van drie dingen: 
1. Concrete, kleinschalige projecten die de leefwereld verbeteren van kinderen in de 3 kindertehuizen en 

buitenschoolse opvang die wij steunen in Nepal. 
Dit is ons ‘gewone werk' en staat altijd voorop. Deze concrete, kleinschalige projecten hebben wij 
vanaf de start gedaan en daar houden we nooit mee op. Ze mogen dan kleinschalig zijn, de impact is 
vrijwel altijd enorm groot. Een beetje hulp gaat echt een heel eind.  
 

2. Ondersteuning van kinderen die er helemaal alleen voor staan als ze met 18 jaar deze tehuizen moeten 
verlaten zonder dat zij kunnen terugvallen op enig vangnet. Wij bieden hen een kansrijke toekomst, 
zodat ze hun eigen keuzes maken en hun leven zelf vormgeven. 
Net als in 2018, 2019 en 2020 heeft ons studiebeursprogramma ook in 2021 weer tastbare resultaten 
opgeleverd; al zijn die onder invloed van corona wel anders dan verwacht. In 2022 volgen in ieder 
geval nog meer jonge mensen in de voetsporen van onze negen inmiddels afgestudeerde 
beursontvangers. 
 

3. Verdere opbouw van een gezonde financiële buffer zodat wij ook in de toekomst ons werk kunnen 
blijven doen.   
Die inspanningen zijn geleverd en hebben ook succes gehad; ook in 2021 is er – ondanks corona – 
weer geld binnengekomen.  
 

Over al deze onderwerpen leest u verderop in dit jaarverslag meer.  
 
BESTUUR 
 
Onze founder heeft in 2021 het meeste werk voor de stichting gedaan altijd met steun en concrete hulp 
van onze onvolprezen bestuursleden. Daarom is het belangrijk hier veel dank uit te spreken richting Peter 
Heres (voorzitter), André de Hamer (penningmeester) en Steven Groeneveld (secretaris). Hun kennis, 
kunde, ervaring, hulp, steun, vertrouwen en netwerk zijn van groot belang voor het succes van ons werk. 
Heel veel dank daarvoor! 
🙏🙏🙏 
 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
 
4 Smiling Faces heeft begin 2017 een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten om de 
persoonlijke financiële risico’s voor de founder en bestuursleden op verantwoorde manier af te dekken. 
Deze verzekering is sindsdien gecontinueerd. 
 
WBTR1   
 
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is op 1 juli 2021 in werking getreden. Om te voldoen aan de 
eisen van deze wet heeft 4 Smiling Faces een verklaring op de website gepubliceerd. Zie de bijlage 
achterin dit jaarverslag.    
 
ANBI2   
 
4 Smiling Faces heeft sinds de start in 2009 de ANBI-status. Als kleine ANBI zijn we verplicht om diverse 
zaken en gegevens te publiceren op onze site en dat doen wij dus ook. Dat zijn: 
• de naam van de instelling 
• het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer 
• de contactgegevens van de instelling 

 
1 WBTR = Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen 
te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de 
wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere 
ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en 
‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden 
met elkaar te bespreken en vast te leggen.  
2 ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling 
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• een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI 
• de hoofdlijnen van het beleidsplan 
• de namen en functie van de bestuurders 
• het beloningsbeleid (voor bestuur, beleidsbepalers, personeel en directie) 
• een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 
• een financiële verantwoording. 
 
UBO 
 
Vanaf 27 maart 2022 is 4 Smiling Faces verplicht om haar UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, oftewel 
uiteindelijk belanghebbenden) te registreren in het daarvoor bestemde register. Wij hebben dit in 2021 
reeds geregeld. 

 
 
COMMUNICATIE 
 
Achter de schermen is dit jaar hard gewerkt aan onze nieuwe website, die begin 2022 live zal gaan. De site 
is geheel belangeloos voor ons gebouwd door Remwerk. 🙏 Remco de Waal voor het mooie resultaat.  
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FONDSENWERVING 
 
WAT WE DOEN? 
 
Om aan de benodigde middelen te komen werft de stichting op meerdere fronten fondsen. Dat levert 
bijdragen op van uiteenlopende grootte en in wisselende frequentie. De meest relevante activiteiten en 
bijdragen zijn:  
 
• Eenmalige en structurele donaties van familie, vrienden, vrienden van vrienden, (voormalige) 

collegae, wijdere netwerkrelaties en toevallige passanten en hun vrienden en familie in binnen- en 
buitenland. 
 

• In Q1, Q2 en Q3/4 van 2021 hebben wij een serie van grote en kleine vermogensfondsen, 
kringloopbedrijven, kloosters, abdijen, andere kerkelijke organisaties en bedrijfssponsoren 
aangeschreven voor het verkrijgen van giften voor specifieke projecten, zoals ons studiebeurzen-
programma en corona noodhulp.   
 

• Wij werven niet actief donateurs, maar hebben er wel verschillende. Deze komen vooral bij ons via 
mond-op-mondreclame, naar aanleiding van de incidenteel verzonden nieuwsbrief, via de website 
(http://4smilingfaces.com/) en via onze social media: 
o https://www.facebook.com/4SmilingFaces/ 
o https://www.instagram.com/4smilingfaces/ 
o https://vimeo.com/channels/4smilingfaces/ 
o https://twitter.com/4SmilingFaces  

 
• In 2021 zijn er door sympathisanten geen fondsenwervende acties ondernomen; dit is vooral het 

gevolg van de coronamaatregelen.  
 

• Waar wenselijk en mogelijk hebben wij bedrijven benaderd voor fondsenwervende activiteiten en 
sponsoring, al dan niet in natura. 
 

• De verkoop van ons in oktober 2017 gepubliceerde boek ‘Opgroeien in Tegenwind, kindkracht uit 
Nepal’ dat 20 euro kost, waarvan 12 euro direct ten goede komt aan de kinderen. 
 

 
 
 

 

 
 
HONORERING 
 
In 2021 hebben we voldoende geld ingezameld om alle verplichtingen na te komen en onze plannen uit te 
voeren.  
 
DONATIES  
 
Voor het ontvangen van donaties werkt 4 Smiling Faces met de aanpasbare betaalverzoeken van de ING, 
die iedere 35 dagen moeten worden vernieuwd.  
 

Ook in 2021 is de fondsenwerving door corona erg moeilijk geweest. Tot en met het derde kwartaal 
hebben we slechts enkele honderden euro’s binnengehaald. Gelukkig werden onze inspanningen in het 
laatste kwartaal alsnog beloond.  
 
Door de moeizaam op gang komende fondsenwerving hebben we ons 2021 vooral moeten concentreren 
op de studiebeurzen, onze grootste uitgavenpost. We hebben er weinig naast kunnen doen, omdat we 
niet het risico wilden lopen dat we studiebeurzen voortijdig zouden moeten stopzetten. 
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JAARAGENDA VOOR 2021 

 
Als gevolg van de voortdurende coronacrisis was het lang onduidelijk en onzeker of we onze plannen 
konden verwezenlijken. 
 

Q PLAN BEHAALD/GEDAAN 

Q1 Opstelling Jaarverslag en Jaarrekening 2020 ✔ 

 
 

Fondsenwerving: bekende en nieuwe fondsen aangeschreven 
voor steun aan ons studiebeurzen programma 

✔ 

 Bestuursvergadering 1 ✔ 

Q2 Accountantscontrole, goedkeuring en publicatie Jaarrekening 
2020 

✔ 

 Bestuursvergadering 2: inclusief goedkeuring van het 
Jaarverslag en Jaarrekening van 2020 

✔ 

 Fondsenwerving: bekende en nieuwe fondsen aangeschreven 
voor steun aan ons studiebeurzen programma 

✔ 

 Publicatie Jaarverslag en Jaarrekening 2020 ✔ 

 Tjitske naar Nepal I.v.m. de coronacrisis is dit 
uitgesteld tot voorjaar 2022.  

Q4 Bestuursvergadering 3: plannen maken voor volgend jaar ✔ 

Q3/4 Fondsenwerving: bekende en nieuwe fondsen aangeschreven 
voor steun aan ons studiebeurzen programma en corona 
noodhulp 

✔ 

Hele 
jaar 

Financiering van de studiebeurzen van de jonge mensen die op 
dit moment geheel afhankelijk zijn van onze hulp en steun om 
hun vervolgopleiding te vervolgen/af te ronden. 

✔ 
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CORONACRISIS 
 
HONORERING 
 
Aan het begin van 2021 was de verwachting dat de coronacrisis z’n langste tijd had gehad. Helaas bleek in 
de loop van het voorjaar dat niets minder waar was. Daarom leek het scenario van 2020 (waarbij founder 
Tjitske Weersma meerdere maanden geen honorarium zou ontvangen) wederom noodzakelijk. Gelukkig 
kwam de fondsenwerving net op tijd op gang en hoefden we deze noodstap niet opnieuw te zetten.  
 
ONDERTUSSEN IN NEPAL 
 
Net als de hele wereld werd Nepal keihard getroffen door de coronacrisis. Ook in 2021 waren er 
lockdowns en allerlei andere beperkende maatregelen van kracht voor kortere of langere tijd. Dat maakte 
het leven er niet eenvoudiger op: de gezondheidszorg was ontoereikend, de prijzen stegen, scholen waren 
gesloten, werkloosheid nam toe, net als de armoede en de vaccinatie kwam maar langzaam op gang.   
 
Zoals vaak zijn vooral de armste en meest kwetsbare grote en kleine mensen de dupe van deze 
ontwikkelingen. Velen van de volwassenen in Nepal zijn dagloner, hebben door corona hun werk verloren 
en verdienen niets meer. Die situatie is niet of nauwelijks verbeterd na opheffing van de lockdowns: er is 
minder werk en er zijn meer mensen die willen werken. Per saldo komen er steeds meer armen bij en 
worden de armen steeds armer. Ze hebben geen enkele financiële buffer. 
 
Ook in 2021 werd het iedere dag moeilijker en duurder om de 150 kinderen in de tehuizen die wij 
ondersteunen en de volwassenen die daar voor hen zorgen veilig en gezond te houden. Door toenemende 
voedselschaarste en stijgende prijzen verslechterde de toestand dagelijks.  
 
Lichtpuntje is dat eind van het jaar duidelijk werd, dat de buitenschoolse opvang SHCOP begin 2022 
eindelijk de deuren weer zou kunnen openen. Dat betekent goede en veilige opvang voor 30 kansarme 
kinderen (en hun families) die meer dan ooit onze hulp en steun nodig hebben. Ook gingen de scholen en 
opleidingen na de kerstvakantie langzaam maar zeker weer starten met fysiek onderwijs.  
 
Net als in Nederland is in Nepal tijdens de schoolsluitingen ingezet op onlineonderwijs, maar dat is niet 
gemakkelijk in een land waar internet/wifi en computers/laptops/tablets geen vanzelfsprekendheid zijn. 
Veel kinderen hebben dan ook onderwijsachterstanden opgelopen. Het is op dit moment nog heel 
moeilijk om een beeld te krijgen van hoe groot die schade precies is en wat wij kunnen doen om daarin 
verbetering te brengen. 
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DOELSTELLINGSWERK: PROJECTEN 2021 
 

 
LOTUS FAMILY FOUNDATION NEPAL 

Boudha, Kathmandu 

(Tot en met 2018 was de Lotus Family Foundation Nepal bekend en actief als de Hope Foundation.) 
De Lotus Family is een tehuis voor maximaal 14 kinderen: (half)wezen, voormalige straatkinderen en 
vondelingen met een speciale focus op ex-lijmsnuivers, een extra kwetsbare groep. 

Corona  
Tijdens de coronajaren met lockdowns en de bijbehorende schoolsluitingen (die gedurende heel 2021 
meerdere keren zijn voorgekomen) is de Lotus Family bij elkaar gebleven in hun eigen, vertrouwde 
omgeving nabij Boudhanath Stoepa. De kinderen volgden tijdens de schoolsluitingen online onderwijs 
met alle uitdagingen van dien.   

 

Afscheid van Sylviya  

Januari 2021 

Eind 2020 is Lotus Family-member Sylviya op 16-jarige leeftijd 
overleden na anderhalf jaar gezondheidsproblemen. In Nepal gaat 
afscheid nemen van overledenen gepaard met vele rituelen over een 
langere periode van tijd. Daar zijn kosten aan verbonden. Goed 
afscheid nemen van een dierbare is altijd belangrijk, maar zeker als er 
kinderen bij zijn betrokken. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat de 
Lotus Family op een gepaste wijze afscheid heeft kunnen nemen van 
hun geliefde Sylviya. 
 

 

https://4smilingfaces.nl/nl/2021afscheid/  
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DISABELD REHABILITATION CENTER NEPAL (DRC Nepal) 

Gokarna, Kathmandu 

De DRC is een tehuis voor 55 kinderen met een ziekte en/of een lichamelijke en soms ook verstandelijke 
beperking en/of levend in afgelegen gebieden zonder voorzieningen.    

De DRC is geen weeshuis en de meeste kinderen hebben dus familie waar ze naar toe kunnen. De 
weeskinderen die in de DRC wonen, zijn tijdens de coronajaren gewoon in het tehuis gebleven en daar 
liefdevol verzorgd.  

Corona 
Tijdens de coronajaren met lockdowns en de bijbehorende schoolsluitingen (die gedurende heel 2021 
meerdere keren zijn voorgekomen) zijn veel DRC-kinderen ondergebracht bij familie/vrienden buiten de 
stad. Eind 2021 zijn zij mondjesmaat teruggekeerd. Vanaf begin 2022 mag de DRC weer op halve 
capaciteit draaien en keren vooral de kinderen met de grootste zorgbehoefte terug.   

Projecten 
Onder invloed van corona – en de daardoor moeizame fondsenwerving – hebben wij dit jaar geen grote 
projecten gedaan in het DRC. We moesten ons concentreren op het werven van fondsen voor de 
studiebeurzen en dat is moeizaam verlopen. Daardoor waren onze middelen beperkt. 
 
Gelukkig heeft de DRC ook in 2021 een aantal giften in natura ontvangen vanuit Nepal zelf. Vaak ter 
gelegenheid van uiteenlopende festiviteiten geven velen in Nepal graag aan zij die het minder hebben. 
Daar profiteert de DRC volop van. Hoewel de giften door corona ook in 2021 veel minder waren dan 
normaal gesproken, was het nog altijd genoeg. Ook omdat er minder kinderen waren in het tehuis. 
Los daarvan weten de DRC en - belangrijker nog - de DRC-kinderen dat ze altijd bij ons kunnen 
aankloppen als ze iets nodig hebben. We houden zelf ook goed voeling met de DRC, zodat we tijdig 
kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.  
 
In 2022 hopen we tijdens ons bezoek aan de DRC zicht te krijgen op mogelijke nieuwe projecten, die het 
leven van de kinderen verbeteren.    
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NEPALI WOMAN & CHILDREN SERVICE SOCIETY WEESHUIS (NWCSS-weeshuis) 

Jorpati, Kathmandu 

Het weeshuis is een tehuis voor maximaal 30 (half)wezen, voormalige straatkinderen, vondelingen en 
andere kinderen die leven in tegenwind door onder andere extreme armoede en afhankelijkheid van 
één-ouder gezinnen. Zij hebben te maken met allerlei gezondheidsproblemen en zaken zoals verslaving, 
mishandeling, verwaarlozing of een combinatie van meerdere van deze problemen.     

Het NWCSS-weeshuis is een weeshuis. De kinderen die er wonen hebben weinig of geen familie waar ze 
naar toe kunnen.  

Corona 
Tijdens de coronajaren met lockdowns en de bijbehorende schoolsluitingen (die gedurende heel 2021 
meerdere keren zijn voorgekomen) zijn de NWCSS-kinderen bij elkaar gebleven in hun eigen, 
vertrouwde omgeving. De kinderen volgden tijdens de schoolsluitingen zo goed en zo kwaad als dat ging 
online onderwijs, want de benodigde voorzieningen (internet, wifi en devices) zijn heel beperkt 
beschikbaar.     

 

Projecten 
Onder invloed van corona – en de daardoor moeizame fondsenwerving – hebben wij dit jaar geen grote 
projecten gedaan in het NWCSS-weeshuis. We moesten ons concentreren op het werven van fondsen 
voor de studiebeurzen en dat is moeizaam verlopen. Daardoor waren onze middelen beperkt. 
Net als de DRC heeft ook het weeshuis een aantal giften in natura ontvangen vanuit Nepal zelf en 
daarmee hebben ze het gered.  
 
In 2022 hopen we tijdens ons bezoek aan het weeshuis zicht te krijgen op mogelijke nieuwe projecten, 
die het leven van de kinderen verbeteren.    
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SECOND HOME CHILD OUTREACH PROGRAM (SHCOP) 

Jorpati, Kathmandu 

Deze BSO vangt 26 kansarme kinderen op, die leven in tegenwind door onder andere extreme armoede, 
één-ouder gezinnen, of die te maken hebben met allerlei gezondheidsproblemen en problemen zoals 
verslaving, mishandeling, verwaarlozing of een combinatie van deze tegenslagen. Deze kinderen zijn 
vrijwel allemaal direct geraakt door de aardbevingen van 2015. 

Corona 
In verband met corona is de opvang in 2021 gesloten gebleven. Net als in 2020 hebben de SHCOP-
vrijwilligers er alles aan gedaan om in contact te blijven met de kinderen en hun families en hen waar 
mogelijk te ondersteunen met zelf geteeld voedsel, kleding en allerlei andere noodzakelijke goederen. 
De ouders van de SHCOP-kinderen zijn dagloners zonder enige financiële reserves. Door corona zitten zij 
zonder inkomen thuis en kunnen zij niet voor zichzelf zorgen. Daarom kloppen zij aan bij het SHCOP. 
Begin 2022 mocht de opvang weer open. Tijdens ons bezoek aan de opvang hopen we zicht te krijgen op 
mogelijke nieuwe projecten, die het leven van de kinderen verbeteren.    

 

Project Dashain kleding 

Wanneer Oktober 2021 

Toelichting Dashain is het belangrijkste Hindoe festival van het jaar. Traditiegetrouw krijgen kinderen 
in Nepal met Dashain nieuwe kleren. Voor buitenschoolse opvang SHCOP is het 
onmogelijk om zonder hulp aan de verwachtingen van de kinderen te voldoen, zeker in 
deze onzekere tijden. Er is gewoonweg geen geld voor extra’s. Om die reden heeft 4 
Smiling Faces het mogelijk gemaakt om deze belangrijke traditie voor deze kinderen in 
ere te houden. 
Het resultaat is dat alle kinderen ook dit jaar helemaal in het nieuw zijn gestoken: kleren 
en schoenen. Voor velen van hen is het voor het eerst dat ze iets helemaal nieuws krijgen 
en ze zijn dan ook flink onder de indruk. 4 Smiling Faces doet dit niet alleen omdat het 
traditie is, maar vooral ook omdat ze die echt nodig hebben. Het behoeft geen uitleg dat 
opgroeiende kinderen geregeld nieuwe kleren nodig hebben en als we daarmee 
tegelijkertijd een belangrijke traditie in ere houden is dat mooi meegenomen. 

Meer info https://4smilingfaces.nl/nl/2021shcopdashain/  
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Project Kerstdiner 

Wanneer December 2021 

Toelichting Ter gelegenheid van Kerstmis hebben de kinderen van het SHCOP gezamenlijk genoten 
van een heerlijk kerstdiner Nepali stijl. Dat hebben ze wel verdiend na een heftig jaar 
waardoor de opvang het hele jaar was gesloten.   

Meer info https://4smilingfaces.nl/kerstdiner/  

 

 

 
 
Een kerstdiner lijkt misschien minder passend in de Nepalese cultuur die overwegend 
hindoe is. 4 Smiling Faces heeft de opvang geen kerstdiner aangeboden; ons was gevraagd 
of ze het geld dat over was van een eerder project mochten gebruiken voor ‘iets leuks’ 
voor de kinderen. Dat mocht uiteraard en hun eigen keuze was voor een kerstdiner. Dat 
past veel beter in de Nepalese traditie dan je op het eerste gezicht zou denken. In Nepal 
komt het heel veel voor dat mensen van verschillende geloven elkaars feestdagen 
(mee)vieren. In dat opzicht was een kerstdiner dus meer dan passend. 
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STUDIEBEURZEN 

Met ons studiebeurzen-programma ondersteunen wij jongeren die zonder enig vangnet de tehuizen 
waarin zij zijn opgegroeid moeten verlaten na hun 18de verjaardag en/of het behalen van hun middelbare 
schoolexamen. Onze hulp bestaat uit een studiebeurs (voor schoolgeld, uniformen, schoenen, boeken, 
leermaterialen, lunch en andere verplichte kosten) en als het nodig is ook de huur voor een veilige 
woonplek. Als wij hen niet helpen, doet niemand dat. 
4 Smiling Faces doet er alles aan om deze jongeren de kans te geven op een beter leven, om gedwongen 
huwelijken, gedwongen werk en (seksuele) slavernij te voorkomen. Want dat zijn allemaal reële gevaren 
in Nepal. De enige manier om daaraan te ontkomen is een goede opleiding, zodat de jongeren hun eigen 
weg kunnen gaan, hun eigen keuzes kunnen maken en zodoende de cirkel van armoede doorbreken. Dit 
geldt in het bijzonder voor kinderen met een ziekte, handicap of levend in tegenwind (door armoede, 
verlating/verstoting, verslavingsproblemen etc.).    

Corona 
De afgelopen twee jaar zijn de scholen, colleges en universiteiten geregeld kortere of langere tijd gesloten, 
heropend, weer gesloten en weer heropend enz. Tijdens de sluitingen was er online onderwijs, maar dat is 
niet zo gemakkelijk omdat internet, wifi en devices geen gemeengoed zijn. Per saldo hebben alle 
studenten en scholieren achterstanden opgelopen, waarvan nog moet blijken welke invloed die gaan 
hebben op hun verdere scholing en opleiding.  
De hoop en verwachting is dat het fysieke onderwijs begin 2022 weer opgang komt.  

https://4smilingfaces.nl/nl/wijdoen/onzeprojecten/studiebeurzen/  
 

Project Betaling studiebeurzen 

Wanneer Februari 2021 

Toelichting Studiebeurs Suddha  

Meer info https://4smilingfaces.nl/nl/onzeprojectenentehuizen/  
 

Project Betaling studiebeurzen 

Wanneer Juli 2021 

Toelichting Studiebeurs Rashmi, Ushika en Ushtav 

Meer info https://4smilingfaces.nl/nl/onzeprojectenentehuizen/  
 

Project Betaling studiebeurzen 

Wanneer September 2021 

Toelichting Studiebeurs Tashi 

Meer info https://4smilingfaces.nl/nl/onzeprojectenentehuizen/  
 

ALUMNI, DIE NU ZELFSTANDIG LEVEN 
 

Fudoma is gediplomeerd 
verpleegkundige. Sinds 2018 
werkt zij als verpleegkundige 
in het Nepal Medical College 
in Kathmandu. Daarnaast doet 
ze vrijwilligerswerk bij de DRC 
Nepal en BSO SHCOP.  

Kabita is sinds 2018 
gediplomeerd 
verpleegkundige. Zij werkt als 
verpleegkundige in het OM 
Hospital and Research Center 
in Kathmandu. Ze wil heel 
graag haar Bachelor of 

Nursing halen. Daarnaast doet ze vrijwilligerswerk in het 
NWCSS-weeshuis.  

Maya werkt sinds 2019 als 
secretaresse in Kathmandu. 

Suddha heeft de verlengde 
schoolperiode plus2 science 
afgerond in 2019. Daarna is ze 
– om haar alleenstaande 
moeder te ondersteunen – 
gaan werken als science 
docent op een school in KTM. 
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Ali heeft in 2019 haar 
opleiding verpleegkunde 
afgerond en begin 2020 haar 
licentie examen en 
International Nurses licentie 
behaald. Ze werkt als 
verpleegkundige in het OM 

Hospital and Research Center in Kathmandu. Daarnaast 
doet ze vrijwilligerswerk in de DRC Nepal en bij allerlei 
community outreach programma’s.                                            

Lhamu heeft in 2019 haar 
opleiding verpleegkunde 
afgerond en begin 2020 haar 
licentie examen behaald. Ze 
werkt als verpleegkundige in 
het OM Hospital and Research 
Center in Kathmandu. 

Daarnaast doet ze vrijwilligerswerk in de DRC Nepal en bij 
allerlei community outreach programma’s.                                            

Tshering heeft in 2019 haar 
opleiding verpleegkunde 
afgerond en begin 2020 haar 
licentie examen behaald. Ze 
werkt als verpleegkundige in 
OM Hospital and Research 
Center in Kathmandu. 

Daarnaast doet ze vrijwilligerswerk in de DRC Nepal en bij 
allerlei community outreach programma’s.                         

Gita heeft in 2020 haar 
Bachelor of Business Studies 
(Accounting) afgerond; dat 
was door corona wel 
maanden later dan gepland. 
Ze bereidt zich voor op het 
examen waarmee ze aan de 

slag kan in het bankwezen. Daarnaast is zij actief als 
vrijwilliger bij de bso SHCOP. 

Nisha heeft de verlengde 
schoolperiode Plus2 
Management afgerond. Op dit 
moment wil ze niet verder 
leren en zoekt naar werk. In de 
tussentijd doet ze 
vrijwilligerswerk. 

 

 

VOORMALIGE BEURSONTVANGERS MET NU  EEN PERSOONLIJKE SPONSOR 
 
(Tot 2020 hebben wij hun opleiding betaald; dat is sindsdien overgenomen door hun sponsors3) 

Sita heeft de verlengde 
schoolperiode Plus2 Science 
afgerond en start met de 
Bacheloropleiding 
Engineering. 

Sunita heeft de verlengde 
schoolperiode Plus2 
Humanities afgerond en start 
de Bacheloropleiding Arts.  

Samir heeft de verlengde 
schoolperiode Plus2 
Humanities afgerond en start 
nu met de opleiding tot civiel 
ingenieur. 

 

 

BEURSONTVANGERS 2021 
 
Door de coronacrises hebben alle studenten uiteenlopende studievertragingen opgelopen: begin 2022 
wordt e.e.a. stapsgewijs weer opgestart.  

Als direct gevolg van de 
coronacrisis en de 
daaropvolgende 
schoolsluitingen is Suddha in 
2020 werkloos. Na enig 
nadenken heeft ze besloten 
om verder te studeren en is 

begonnen met de Bacheloropleiding in 
computerapplicaties (BCA). 

Pujan heeft het tweede jaar 
van de opleiding tot civiel 
ingenieur afgerond, maar het 
afsluitende examen is als 
gevolg van corona uitgesteld 
tot februari 2021. In april start 
het derde en laatste jaar. 

 
3 Dit zijn in de meeste gevallen voormalige, buitenlandse vrijwilligers die in het verleden enige tijd in het weeshuis hebben 
doorgebracht met en bij de kinderen, die de opleiding van hun favoriete kind financieren.  
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Passang heeft het tweede jaar 
van de opleiding tot medisch 
laborant afgerond, maar het 
afsluitende examen is als 
gevolg van corona uitgesteld 
tot februari 2021. In april start 
het derde en laatste jaar. 

Sabina is klaar met de 
middelbare school en wil 
graag verder leren.  Ze is 
een hele slimme meid die 
leren leuk vindt. Ze wil dan 
ook heel graag verder leren. 
Niet alleen voor zichzelf 
maar vooral ook om haar moeder en broertje te 
ondersteunen en hun leven te verbeteren. Verder leren in 
Nepal is niet goedkoop en zonder onze steun is dat voor 
Sabina niet weggelegd. 

Rashmi heeft het eerste jaar 
van de opleiding tot civiel 
ingenieur afgerond, maar het 
afsluitende examen is als 
gevolg van corona uitgesteld 
tot februari 2021. In april 2021 
start zij met het tweede van 
drie jaar. Daarnaast is ze zeer 

actief als vrijwilliger bij de bso SHCOP. 

Tashi heeft zijn derde jaar van 
de bacheloropleiding 
hotelmanagement in het 
voorjaar van 2020 afgerond. 
Zijn vierde en laatste 
studiejaar is door corona met 
flinke vertraging begonnen in 
de loop van 2021. In oktober is 

hij gestart met een tweejarige stage bij een prestigieus 5 
sterren hotel in Dubai.  

 

Daarnaast helpen wij ook deze twee uitzonderingen op de regel; het zijn broer en zus die door de 
aardbevingen van 2015 zijn verweesd. Ze hebben niets en niemand meer. Ze mochten naar een gratis 
school, heel ver van het tehuis waar zij wonen. Daardoor moesten zij dagelijks ver en lang reizen. Er was 
geen geld voor een betere school, dichter bij huis. Die wordt sinds 2016 bekostigd door 4 Smiling Faces, 
zodat ook zij gewoon kind kunnen zijn.    
 

Usthav is bezig met jaar 2 van 
10 van de langere school. 

Ushika is bezig met jaar 3 van 
10 van de lagere school. 
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Alle huizen LOTUS FAMILY, NWCSS WEESHUIS, DRC NEPAL, SHCOP  

Project Handgeld 
Toelichting Alle huizen krijgen zo nu en dan contante bedragen (via vrienden die naar/in Nepal 

reizen en/of als wij zelf Nepal bezoeken) van 250 tot 500 euro voor vrije besteding door 
onze gewaardeerde en betrouwbare vrijwilligers. Dit geld is bestemd voor acute 
gevallen. Deze uitgaven kunnen niet wachten op een money transfer, die vaak dagen 
duurt en bovendien 56 euro per keer kosten.  

Besteding Dit bedrag wordt gebruikt voor uiteenlopende zaken:   
• (Houdbaar) voedsel zoals olie, rijst, suiker, meel en linzen. Door corona hebben ze 

daarvoor dit jaar – veel meer dan vorige jaren – een beroep op ons moeten doen. 
• Acute medische zorg na kleine ongelukjes; ziekenhuiskosten moeten in Nepal 

contant worden betaald; 
• Medicijnen bij ziekte die in Nepal contant moeten worden afgerekend; 
• Verjaardagtaarten; 
• Kleine cadeautjes voor individuele kinderen die het om uiteenlopende redenen extra 

moeilijk hebben; 
• Meisjesdingen; menstruatie en alles wat daarbij komt kijken is in Nepal een 

onderwerp waarover nogal moeilijk en geheimzinnig wordt gedaan. Nu de meiden 
weten dat er mensen zijn waar ze altijd terecht kunnen voor materialen (of geld om 
materialen te kopen) zijn zij enorm geholpen; 

• Incidentele, niet van tevoren aangekondigde schoolexcursies en andere uitjes ter 
gelegenheid van festivals en dergelijke; 

• Incidentele nieuwe kleding/schoenen voor individuele kinderen die niet kunnen 
wachten tot het moment dat alle kinderen tegelijk in het nieuw worden gestoken; 
bijvoorbeeld omdat ze nieuw zijn in het tehuis/buitenschoolse opvang; sneller 
groeien dan verwacht, zoals dat gaat met kinderen en/of door een ongelukje 
onherstelbare schade aan schoeisel/kleding hebben opgelopen; 

• Incidentele nieuwe matrassen/beddengoed voor individuele kinderen die niet 
kunnen wachten tot het moment dat alle kinderen gelijk een nieuwe 
matrassen/beddengoed krijgt omdat ze nieuw zijn in het tehuis en er geen 
matrassen/beddengoed beschikbaar is; ze vaker dan gemiddeld een nachtelijk 
ongelukje hebben gehad en/of ze speciale medische/gezondheid technische 
behoeften hebben; 

• Extra dekens, matrassen, borden, bekers, bestek, kleding, eten, schoolspullen voor 
nieuwe kinderen en of acute schrijnende gevallen.  
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DROOM 
 
Onze droom is dat alle kinderen uit onze tehuizen na hun middelbare school verder kunnen leren en/of 
studeren als zij dat willen. Daarbij gaat het ons specifiek om kinderen die de tehuizen moeten verlaten 
omdat ze 18 jaar zijn en/of hun eindexamen hebben gehaald en geen enkel vangnet hebben waarop zij 
terug kunnen vallen voor (financiële) hulp bij hun vervolgopleiding. 
 
4 Smiling Faces is ervan overtuigd dat alleen met een vervolgopleiding de cirkel van armoede definitief 
kan worden doorbroken. Want dan kunnen de kinderen hun eigen toekomst bepalen, hun eigen keuzes 
maken en een zelfstandig en onafhankelijk leven opbouwen. Dat gunnen wij hen van harte. 
 
BLIK OP 2022 
 
Door de voortdurende coronapandemie blijft het maken van plannen voor 2022 weliswaar mogelijk, maar 
de uitvoering ervan uiterst onzeker: want wat vandaag mogelijk lijkt, kan morgen zo maar weer anders 
zijn. In onze blik op 2022 spreken we daarom vooral wensen uit in de hoop dat we deze kunnen 
verwezenlijken. Hoe dan ook gaan we onze uiterste best doen, maar helaas zijn er geen garanties.  
• Verdere opbouw van een gezonde financiële buffer, zodat wij ook in de toekomst ons werk kunnen 

blijven doen. In 2022 besteden we nog meer zorg en aandacht aan fondsenwerving nu dat onder 
invloed van corona een stuk ingewikkelder is geworden.  

• Concrete, kleinschalige projecten die de leefwereld verbeteren van kinderen in de 3 kindertehuizen en 
buitenschoolse opvang die wij steunen in Nepal.  

• Ondersteuning van kinderen in Nepal, die er helemaal alleen voor staan als ze met 18 jaar deze 
tehuizen moeten verlaten zonder enig vangnet om op terug te vallen. Wij bieden hen een kansrijke 
toekomst, zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken en hun leven zelf vorm kunnen geven. 

• Snelle en concrete ondersteuning van ‘onze’ tehuizen en hun bewoners in tijden van (natuur)rampen 
en crises middels financiën voor onderdak, voedsel en andere noodzakelijke materialen. 

• Ingebruikname van de geheel vernieuwde nieuwe website. 
• Na ruim drie jaar hopen we in 2022 eindelijk weer een werkbezoek te brengen aan Nepal.  
 
ONDERTEKENING 
 
Dit jaarverslag is in maart 2022 goedgekeurd door het bestuur. 
 
 

 
Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces 
KvK-nummer: 32148292 
RSIN-nummer: 8205.28.298    
NL17 INGB 000 435 56 93 
 
 

www.4smilingfaces.com  
hh@4smilingfaces.com 
 
https://www.facebook.com/4SmilingFaces/ 
https://vimeo.com/channels/4smilingfaces/ 
https://www.instagram.com/4smilingfaces/ 
https://twitter.com/4SmilingFaces 
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BIJLAGE 
 
Bijlage: Verklaring met betrekking tot de WBTR 
 
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. De wet is 
bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld 
over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Doel is het tegengaan i.c. voorkomen van 
wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere 
ongewenste activiteiten die verenigingen en stichtingen kunnen schaden.   
 
Met deze verklaring geeft 4 Smiling Faces inzicht in hoe wij omgaan met de eisen van de WBTR. 
 
Goed bestuur en Aansprakelijkheid 
 
• We behouden ons bestuursmodel. 
• Ons adagium is ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’. We zijn zo transparant als mogelijk. 
• We hebben onbezoldigde bestuursleden. 

We hebben geen werknemers. 
We hebben geen roerende of onroerende goederen. 
We hebben geen winstoogmerk. 

• Onze bestuurders zijn in staat tot een behoorlijke taakvervulling: toezicht, controle, ondersteuning en 
representatie.  We werken en beslissen zoveel mogelijk in goed overleg en alle gezamenlijkheid.  

• Binnen 4 Smiling Faces spelen geen tegenstrijdige belangen. Onze enige en gezamenlijke belang is het 
helpen en ondersteunen van de kinderen (en de tehuizen waar zij wonen) in Nepal.  

• Onze doelstelling is voor alle betrokkenen volstrekt helder en ook de manier waarop wij die willen 
verwezenlijken. Daarover zijn we ook via onze website volstrekt transparant:  
https://4smilingfaces.nl/nl/wijdoen/ 

• Binnen 4 Smiling Faces zijn de taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen helder en 
in goed overleg verdeeld. 

• 4 Smiling Faces doet er alles aan om (langlopende) risico’s te voorkomen door geen langlopende 
verplichtingen aan te gaan en geen uitkeringen te doen als daarvoor geen geld is.  

• De regeling voor beeindiging van de bestuursfunctie is vastgelegd in artikel 4 van de statuten.  
 
Meervoudig stemrecht  
 
In onze statuten is vastgelegd dat alle bestuursleden altijd 1 stem hebben.  
 
Tegenstrijdig belang  
 
Wij hebben een ontstentenis- en beletregeling in onze Verklaring WBTR opgenomen. 
 
Toezicht  
 
4 Smiling Faces heeft een 3-hoofdig bestuur en een gevolmachtigde founder. Er zijn geen onderliggende 
commissies of andere (toezichthoudende) organen. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle normale bestuurstaken.  
 
Wijziging statuten  
 
4 Smiling Faces inventariseert de statuten jaarlijks om te bezien of wijziging nodig is.   


