




Het doel van Stichting Staal is om, door lokale 
bevolking opgerichte, ontwikkelingsprojecten van 
pedagogisch en onderwijskundig advies te voor-
zien en zodoende de kennis en zelfredzaamheid 
te vergroten. 

Stichting Staal is een kleine stichting met grote 
plannen, maar is zich terdege bewust van het 
belang kleine stappen te nemen. Daarom verleent 
Stichting Staal momenteel alleen adviezen en fi-
nanciële steun aan het project Our Home. Het ad-
vies wat wij geven is wanneer er vragen zijn vanu-
it Chacko, Avi of de leerkrachten van The Good 
Shepard Public School, zullen wij samen met hun 
onszelf, rekening houdend met de cultuur, de vra-
gen stellen: Waar ligt de hulpvraag? Hoe bereik je 
de kinderen? Hoe ondersteun je emotioneel bes-
chadigde kinderen? Hoe stuur je een klas aan?
Our Home is een weeshuis in Kerala, India, waar 
Chacko en Avi Mathew de zorg van vijftig kin-
deren op zich nemen. Aangesloten bij Our Home 
zit de school The Good Shepard Public School, 
waar Chacko en Avi ook de zorg voor dragen. De 
school biedt, naast de kinderen uit het weeshuis, 
ruimte aan zo’n 250 leerlingen.

Wat doet Stichting Staal?

Stichting Staal ontvangt zowel gelden uit vaste 
maandelijkse donaties als eenmalige donaties. 
Laatstgenoemde werft Stichting Staal uit het 
actief onder de aandacht brengen van de sticht-
ing bij zowel bedrijven als particulieren. Dit doet 
Stichting Staal door middel van verschillende ac-
ties. Hierbij valt te denken aan een sponsorac-
tie waarbij sympathisanten van de stichting geld 
ophalen door de Kilimanjaro te beklimmen, maar 
ook door kleding in te zamelen en te verkopen op 
een tweedehands markt. 

Hoe werft Stichting Staal geld?



In Nederland wordt het geld door de bestuursleden 
van Stichting Staal beheerd. In overleg wordt 
maandelijks gekeken hoeveel geld er over wordt 
gemaakt naar het project in India. Hier worden de 
opbrengsten uit de vaste, maandelijkse donaties 
voor gebruikt.

Het geld dat wij maandelijks versturen wordt aan 
het volgende uitgegeven: 
• Voedingsmiddelen
• Schoolgeld en middelen
• Kleding
• Huisvesting
• Medische hulp
In overleg met Chacko heeft Stichting Staal altijd 
geld op de Nederlandse rekening staan, als een 

reserve in geval van nood. Deze ‘buffer’ wordt ver-
worven uit actie opbrengsten.

Contractueel is het zo vastgelegd dat Chacko en 
Avi geen persoonlijke giften kunnen aannemen. 
Bezit hebben zij beiden niet. Het stuk land waar 
zowel de school als het weeshuis op gebouwd is, 
staat op naam van de kinderen van Our Home. 
Dit geldt ook voor de bankrekeningen. Uiteraard 
zijn Chacko en Avi als volwassenen en oprichters/
leiders van het weeshuis wel verantwoordelijk voor 
de uitgaven. Maar door de zaken op deze manier 
te regelen is Stichting Staal ervan verzekerd dat 
het geld en bezit aan de kinderen besteed wordt 
en in de toekomst ook in hun handen zal blijven. 
Zo zullen zij altijd een huis hebben. 

Hoe beheert Stichting Staal het vermogen?



Op verzoek van Chacko en de leerkrachten van 
de school zullen A.L. Steijlen en R. Commandeur 
in februari 2014 voor ongeveer zes weken naar 
Our Home afreizen. Zij zullen daar een, samen 
met het lerarenteam, richten op coëperatief leren 
binnen de school.  

Wat is (het project) coöperatief leren?
Stichting Staal gaat uit van de kracht van het lo-
kale initiatief zelf, en waakt er dus voor de west-
erse cultuur op een school of weeshuis te imple-
menteren. Stichting Staal kijkt met een frisse blik 
naar nieuwe ideeën en mogelijkheden, die passen 
binnen de lokale cultuur. 

Vanuit het idee dat ontwikkeling alleen werkt wan-
neer er wederzijdse interesse is, geeft Stichting 
Staal alleen advies en ondersteuning als hier 
vraag naar is, er worden geen adviezen of ideeën 
opgedrongen. 

In feite valt het project te vergelijken met project-
en waarin boeren hun vakkennis delen met ande-
re boeren. Het project coëperatief leren op de The 
Good Shepherd Public School is te zien als een 
adviesorgaan voor de school. De Indiase overhe-
id biedt dit de armere scholen niet aan, Stichting 
Staal wel. 

Plannen van Stichting Staal


