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1 Introductie 
Dit document bevat informatie over het ambassadeurs programma van Stichting The Next 
Smile. Er wordt uitgelegd waar de stichting precies voor staat, wat voor projecten ze doen en 
hoe ze deze projecten uitvoeren. Daarnaast wordt er uitgelegd wat het betekend om 
ambassadeur te zijn van deze stichting, wat er verwacht wordt van de ambassadeurs, wat 
voor voordelen dit meebrengt voor de ambassadeurs en hoe het ambassadeurs programma 
in zijn werking gaat.   

2 Over The Next Smile 
Stichting The Next Smile komt op voor kinderen wereldwijd die moeten werken om te 
overleven en die op dit moment geen toegang hebben tot educatie. Op dit moment leven er 
152 miljoen kinderen van 5 tot 17 jaar oud die werken en niet naar school kunnen gaan. Dit 
komt doordat er in verschillende landen niet genoeg kennis is, er politieke problemen zijn, 
families niet genoeg geld hebben voor eten, er niet genoeg scholen zijn en doordat er geen 
controle is om kinderarbeid tegen te gaan. Er is geen werkend overheid systeem om kinderen 
eten en educatie aan te bieden in de landen waar kinderarbeid voorkomt. 
 

3 De problemen van de kinderen 
Veel kinderen over heel de wereld, voornamelijk in 3e wereldlanden kunnen op dit moment 
niet naar school doordat dit te duur is. Op dit moment werken deze kinderen op boerderijen 
en in bouwputten of mijnen. Ze werken soms langer dan 10 uur per dag omdat er anders niet 
genoeg geld voor eten is. Ook zijn veel kinderen wezen, omdat de ouders in de gevangenis 
zitten, zijn overleden of omdat de kinderen met hun opa’s en oma’s wonen en voor hun 
moeten zorgen. De projecten van The Next Smile zorgen ervoor dat deze groep kinderen van 
5 tot 17 jaar oude een educatie krijgen en zo een kans hebben op een betere toekomst. 

4 Ons doel 
Het doel van stichting The Next Smile is om zoveel mogelijk kinderen uit kinderarbeid te 
halen en naar school te laten gaan voor een betere toekomst. Kinderen horen niet 10 uur per 
dag in een bouwput te staan, in mijnen te werken of op het land zwaar arbeid te verlenen. 
Want dit is de harde realiteit. Kinderen horen naar school te gaan en te spelen met elkaar.  

5 Hoe wordt dit gerealiseerd? 
Stichting The Next Smile start projecten die ervoor zorgen dat kinderen niet meer hoeven te 
werken en naar school kunnen gaan. Wij gebruiken 100% van de opgehaalde donaties voor 
het project. De kosten die we maken om al onze projecten te realiseren betalen we zelf uit 
eigen zak. Hierdoor komt uw donatie tot zijn volledig recht. Daarnaast gebruiken wij geen 
tussenpersonen voor onze projecten en hebben we zelf direct contact met de lokale 
bevolking en scholen in de landen waar wij actief zijn. Door geen tussenpersonen te hebben 
kunnen we u verzekeringen dat er geen 3e partij is die profiteert van uw donaties. Ook is er 
bij alle projecten een vertegenwoordiger van The Next Smile aanwezig om ervoor te zorgen 
dat de projecten soepel verlopen, en om ervoor te zorgen dat de donaties optimaal worden 
benut. 
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6 Waarom is The Next Smile opgericht?  
Door Robin van Popering, directeur. 
 
“Persoonlijk hou ik van reizen, niet om een week op het strand te liggen maar ik wil echt 
zoveel mogelijk leren en zien van deze wereld. Deze passie heb ik heel mijn leven doorgezet, 
op dit moment ben ik 69 landen afgereisd. Als je zoveel ziet van de wereld, dan kom je ook 
minder leuke dingen tegen. In verschillende landen heb ik dus ook kinderen zien werken, 
meisjes van 8 jaar oud die huizen bouwen, jongetjes van 11 die op het platteland 10 uur per 
dag werken. Elke keer als ik dit zag brak dat mijn hart. Ik had steeds het gevoel dat ik er iets 
aan moest doen maar ik voelde mij machteloos om dit terplekke op te lossen. Dit gevoel heeft 
mij altijd achterna gezeten, zeker omdat ik niks te klagen heb en ik het gevoel heb dat deze 
wereld erg goed is voor mij. 
 
Ik geloof dat iedereen kan bereiken wat hij/zij echt wil, je moet het alleen durven denken en 
daadwerkelijk doen. Niet uitstellen. Dus met deze gedachte heb ik de stichting opgezet, om 
echt iets goeds te doen voor deze kinderen.” 

7 Ambassadeur programma  
Brand ambassadeur: “Ambassadeurs zijn niet alleen tevreden en loyale gebruikers van een 
product. Ze zullen ook anderen mensen wijzen op de voordelen van het product en de 
waarden van een merk.” – Ryan Holiday 
 
Het Ambassadeurs programma van The Next Smile is voor mensen die iets goeds willen doen, 
maar er geen geld of al te veel tijd in willen steken. Het is voor “like-minded” personen die 
gelooft dat veranderingen mogelijk zijn in de wereld. Deze gedachtegang is het halve werk. 
 

7.1 Doel van Ambassadeurs programma 
Het doel van ons ambassadeurs programma is om via een vertrouwd netwerk (via jou) te 
vertellen aan buitenstaanders wie wij zijn, wat wij doen en waarom we dit doen (maar alleen 
op momenten als u zich hier comfortabel bij voelt, niks moet). Dat ons werk daadwerkelijk 
een verschil maakt en dat onze projecten ervoor zorgen dat kinderen in voornamelijk 3e 
wereldlanden niet meer hoeven te werken maar naar school kunnen met de hoop op een 
betere toekomst. 
 

7.2 Wat wij verwachten van ambassadeurs (taken) 
De taken van de Ambassadeurs zijn het volgende: 

1. Een ambassadeur deelt soms een door The Next Smile gepost bericht om een wijder 
bereik te creëren voor het project (als hij/zij gelooft in dit project). Op deze manier 
worden er meer (en sneller) donaties opgehaald zodat door uitvoering van onze 
projecten, kinderen daadwerkelijk uit kinderarbeid gehaald kunnen worden. Het kost 
vrijwel geen tijd en moeite om een berichtje als deze te delen op je social media.  

2. Als stichting zijn we altijd op zoek naar samenwerkingen met bedrijven, scholen, 
sportscholen, ziekenhuizen en andere stichtingen. Deze samenwerkingen zijn de 
belangrijkste bron van inkomsten voor de projecten van The Next Smile. Als 
ambassadeur zou je wel is het connectie punt kunnen zijn van een toekomstig nieuwe 
samenwerking met misschien wel het bedrijf waar je werkt, of de school van je 
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kinderen. Als ambassadeur kan je het aanknopingspunt zijn voor de start van een 
nieuwe samenwerking.  
 
Dus als er een keer in je omgeving evenementen worden georganiseerd, licht ons hier 
dan over in of vertel over The Next Smile. Misschien kunnen we dan een 
samenwerking aangaan dankzij jou! (Denk aan evenementen zoals sponsorlopen, 
mud of survival runs, marathons, jaarlijkse evenementen op je werk, 
wandelvierdaagse of de fietsvierdaagse). 
 
Als je een keertje een idee hebt om op deze manier een samenwerking te starten, 
hopen wij dat je met ons of de 3e partij contact zal opnemen! 

 

7.3 Naar wie zijn wij opzoek?  
Wij zijn opzoek naar mensen die (1) optimistisch zijn, die (2) iets willen betekenen voor een 
ander, (3) mensen die bij elk probleem een oplossing zien of hiernaar opzoek gaan, (4) 
mensen die zich aangesproken voelen om kinderen betere levensomstandigheden aan te 
bieden, (5) mensen die deze wereld een stukje beter willen maken en (6) wij zijn op zoek naar 
mensen die met enthousiasme over de stichting zullen spreken tegen vrienden, familie of 
collega’s wanneer dit onderwerp aan bod komt. 
 

7.4 Voordelen voor jou! 
Nu is het wel leuk en aardig om ambassadeur te worden en wat goeds te doen, maar wat 
krijg je er eigenlijk voor terug? Een overzicht van de voordelen: 
 
- Als je de droom hebt om ooit ter plekke in een 3e wereldland een school te bouwen, 
kinderen te helpen, of met eigen ogen wilt zien hoe het er hieraan toe gaat. Dan kunnen wij 
ervoor zorgen dat je zonder extra kosten mee kan gaan (op een veilige manier) naar de 
landen waar wij projecten uitvoeren.  
- Wanneer je officieel bent ingeschreven als ambassadeur (7.6) mag je dit op je CV zetten. 
- Er zijn geen verplichtingen aan gebonden. Als je bijvoorbeeld geen zin hebt om iets te delen     
op sociaal media, dan is dit helemaal niet erg. Dit doe je alleen bij posts waar je zelf echt 
achter staat.  
- Je doet iets goeds en je denkt aan je medemens. 
- Je wordt gezien door anderen als de “good guy” die onderdeel van een stichting is. 
- Jouw steun maakt daadwerkelijk een verschil in de donaties die we ontvangen. 
- Jouw inzet en steun zorgen er indirect voor dat kinderen uit kinderarbeid gaan. 
 

7.5 Hoe het in zijn werk gaat 
Als ambassadeur hoor je bij “The Next Smile familie”. Via mail, WhatsApp of Instagram zal je 
per kwartaal op de hoogte worden gehouden van nieuwe projecten, de voortgang van 
projecten en we zullen status updates sturen van projecten die worden uitgevoerd in de 
ontwikkelingslanden. 
 
Ook is er een WhatsApp groep waar alle ambassadeurs in zitten. Hier zullen ook deze 
updates gegeven worden, wordt het vermeld wanneer er een post geplaatst is en regelmatig 
zullen we jullie om advies vragen bij projecten. Dit is een groep waar we samen kunnen 
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sparren en als een team verbeteringen kunnen aanbrengen (maar het is natuurlijk niet 
verplicht om deel te nemen aan deze gespreksonderwerpen/groeps-chat).  
 

7.6 Het registreren als ambassadeur 
Je kan alleen ambassadeur worden als je door iemand bent uitgenodigd om ook 
ambassadeur te worden. Op deze manier zijn alle ambassadeurs tot op zekere hoogte goed 
met elkaar verbonden.  
 
Om officieel ambassadeur te worden, druk op de volgende link en vul de vragen in: 
 
https://forms.gle/8ATpYKvHCw483Gsk9  

8 Contact informatie 
Heeft u vragen over de stichting of over het ambassadeurs programma? Neem dan contact 
met ons via: 
 
Telefoon: +31 6 57710914 
WhatsApp: +31 6 57710914 
E-mail: contact@thenextsmile.org 
Website: www.thenextsmile.org 
Instagram: @thenextsmile_ 
Facebook: https://www.facebook.com/Thenextsmile.official  
 


