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Inleiding
Zowel de school, als Our Home blijven zich ontwikkelen. De kinderen komen en
gaan van school. Bij het weeshuis is er wat betreft bouwen en ontwikkeling een
jaar van rust geweest, waar de kinderen en Chacko konden genieten van de
enorme ontwikkeling van de afgelopen jaren.
Waar de ontwikkeling van de school de afgelopen jaren centraal stond zal in 2017
en 2018 in samenwerking met AfD (Academics for Development) een non-profit
organisatie de ontwikkeling van het efficiënter en holistischer maken van het
watersysteem voornamelijk de aandacht krijgen.
In het jaarverslag leest u waar het geld aan is besteed het afgelopen jaar, welke
verandering hebben plaatsgevonden in Our Home en hoe wij de toekomst voor ons
zien.
In ons vorig jaarplan schreven wij dat eind 2017 het bestuur Our Home zou
bezoeken. Dit bezoek is vanwege zwangerschap van twee bestuursleden uitgesteld.
Een bezoek aan Our Home heeft hoge prioriteit en zal binnen overzienbare tijd
zeker plaatsvinden.
Wij hebben ons in 2017 gericht op de ontwikkeling met AFD, waardoor het
realiseren van de computerzaal minder prioriteit heeft gekregen. Wellicht dat wij
dit in de toekomst weer oppakken.
Samenvatting 2017
Net als vorig jaar heeft Kerela dit jaar weer te maken gehad met ernstige droogte
en blijft de watervoorziening een groot probleem. Er is in 2017 dan ook een
ingenieur ingehuurd om een waterput te bouwen, aangezien de vorige de afgelopen
jaren niet bestand was tegen de enorme droogte. Zoals in de inleiding al is
aangegeven is Staal in 2017 gaan samen werken met AFD, die zich gaat richten op
de problemen rondom de watervoorziening.
Nog steeds geldt dat hoewel Our Home actief bezig is met het zorgen dat zij steeds
meer zelfvoorzienend zijn, er nog altijd veel geld nodig voor voedsel en de
basisvoorzieningen. Een groot deel van de donaties gaat dan ook nog steeds op aan
voedsel, kleding, doktersrekeningen e.d.. Daarnaast is ook in 2017 een deel van de
donaties naar het onderwijs van de kinderen van Our Home gegaan. Dit wil zeggen
dat een deel naar The Good Shepherd Public School gaat in de vorm van
schoolgeld, een ander deel wordt gebruikt voor de vervolgopleidingen (vo en
verder) van de kinderen van Our Home.

In 2016 liepen wij aan tegen de soms ingewikkelde politiek in India en was het
lastig om grote geldbedragen te versturen. In 2017 zijn wij samen met Chacko
opzoek gegaan naar een solide oplossing voor dit probleem en hebben wij deze
kunnen vinden. In 2018 zal Our Home een eigen bankpas krijgen waardoor de
binnenkomende donaties op een veiligere manier en met minder transactie kosten
bij Our Home terecht kunnen komen. Tot die tijd blijven wij maandelijks of
tweemaandelijks geld versturen.
Waarborging en zelfvoorziening blijven twee speerpunten van STAAL voor 2017.
Ontwikkeling weeshuis Our Home en The Good Shepherd Public School
Ook dit jaar zijn er weer een aantal kinderen van Our Home begonnen aan een
vervolgopleiding. Daarbij zijn er in totaal twee nieuwe kinderen bij Our Home
terecht gekomen in 2017 beide 6 jaar oud.
Water is voor Our Home uiteraard van levensbelang. In voorgaande jaren liepen we
steeds aan tegen de watervoorziening en de problemen die moessons en droogte
met zich mee brachten. Daarnaast is ook het efficiënt gebruikt maken van het
water een probleem waar Our Home tegen aan loopt. Deze problemen treffen ook
de Good Shepherd Public School op hetzelfde terrein. Dit jaar hebben we de kans
gekregen om samen te werken met AfD (Academics for Development). AFD is een
non-profit organisatie die masterstudenten koppelt aan een hulpvraag van een
stichting; waarbij de studenten hun theoretische kennis in de praktijk kunnen
brengen en de stichting gebruik kan maken van hun kennis die anders vaak veel te
duur is. Onze vraag aan de studenten was hoe het watersysteem bij Our Home
verbeterd kan worden. In India hebben ze ieder jaar te maken met enerzijds
moessons en anderzijds (extreme) droogte. We vroegen de studenten om uit te
zoeken hoe hier efficiënt(er) mee om te gaan. de studenten zijn bezig met
verschillende masters variërend van hydrologie tot ecologische en tropische
agricultuur. De studenten hebben een jaar de tijd om te onderzoeken hoe het
watersysteem – om te beginnen de nu al bestaande waterput – efficiënter en
langduriger kan werken. Daarnaast zullen ze kijken of het mogelijk is om een meer
holistisch watersysteem op het terrein te creëren. In de zomer van 2018 gaan ze
met hun plan richting Our Home en zullen ze ter plekke hun onderzoek in de
praktijk brengen. Aanpassingen op het terrein of aan de waterput, zullen ze
realiseren met de hulp van lokale professionals.
In april 2018 verwachten wij van de studenten een plan inclusief budget. Wij zullen
samen met een Ivan Estrada de Wagt (Hydroloog werkzaam bij Nelen &
Schuurmans) het plan beoordelen en besluiten of wij akkoord gaan en het
ingezamelde geld hierin zullen investeren of dat wij een andere manier moeten
zoeken om de watervoorziening en gebruik te verbeteren. Wij hebben alle
vertrouwen in de studenten van AFD maar hebben zullen erop toezien dat het
ingezamelde geld aan een goed gefundeerd plan wordt besteed.
Donaties voor stichting STAAL
In onze jaarrekening kunt u precies terug zien hoeveel donaties wij hebben
ontvangen en

op welke moment wij dit naar India hebben gestuurd.
Wij zijn ontzettend blij met onze vaste groep donateurs die de afgelopen jaren
getrouw
iedere maand geld overmaken. Helaas zijn er ook een aantal donateurs gestopt.
Daarnaast zijn we erg trots op de donaties die wij hebben ontvangen voor het
waterproject. De studenten van AFD hebben tot nu toe een donatie binnengehaald
van €262, van Steffi €350, de samplesale van Cortina met een opbrengst van
€1960,- Daarnaast hebben wij in de decembermaand en voor het waterproject van
een aantal particulieren een extra donatie gekregen los van de maandelijkse
opbrengsten. U zult in de jaarrekening van 2018 ook een groot aantaal donaties
tegen komen voor het waterproject.
Helaas blijven de bankproblemen bestaan. Hierdoor kunnen wij vooralsnog niet een
groter
bedrag dan €760 versturen per maand. Samen met Chacko hebben wij een goede
oplossing gevonden die dit probleem in 2018 zal verhelpen. Chacko zal gemachtigd
worden om een bankpas te kunnen gebruiken. Hij heeft daarmee geen toegang tot
het beheer van de rekening. Wel zal hij goedkoper geld kunnen opnemen van de
betaalrekening. Dit werkt rechtstreekser en is ook goedkoper.
Jaarrekening
Als bijlage vindt u de jaarrekening.
Visie voor 2018
In 2018 zal in samenwerking met AfD (Academics for Development) een non-profit
organisatie de ontwikkeling van het efficiënter en holistischer maken van het
watersysteem voornamelijk de aandacht krijgen. Wij verwachten in 2018 dan ook
dit plan is uitgevoerd en dat zowel Our Home, als The Good Shepherd Public School
hier baat bij zullen hebben. Als het waterproject geslaagd is, zullen wij met
Chacko ons gaan richten op de nieuwe verschillende mogelijkheden die dit
eventueel biedt.
2017 was een jaar met veel donaties. Wij zullen blijven inzetten op bedrijven en/
of particulieren die zich voor ons willen inzetten. Waarborging en zelfvoorziening
blijven de twee speerpunten van STAAL voor 2018.
In 2018 hebben wij eindelijk een manier om goed en veilig geld te versturen.
Chacko zal zijn eigen bankpas krijgen. Wij houden de regie over de rekening en er
zullen maandelijkse bedragen op komen te staan waar Chacko beschikking toe
heeft.

