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Inhoudsopgave

Inleiding
Ons eerste jaar van stichting STAAL was een bev-
logen jaar met veel gebeurtenissen om op terug 
te blikken. Een jaar waarin wij als mensen, maar 
ook als stichting veel geleerd hebben. 2012 is een 
jaar waarin wij onze weg moesten vinden binnen de 
wereld van een stichting beheren, maar ook met 
elkaar als bestuursleden. Aan het einde van dit jaar 
kunnen we zeggen dat we al een eind op weg zijn 
met beide aspecten. Dat niet alleen, we hebben 
ook een heel leuk jaar om op terug te kijken. Een 
jaar we ontzettend trots op zijn. Op ons en op onze 
donateurs. 



1. Het project Our Home
Het project Our Home is in 2002 door de Indiase 
Chacko K. Matthew opgericht. Our Home ligt in de 
staat Kerala in het zuiden van India. Het begon met 
de 7-jarige Christian. Hij was thuis niet meer veilig 
en Chacko nam hem onder zijn hoede. Maar het 
bleef niet bij Christian, Chacko wilde meer kinderen 
aan een veilig thuis helpen. En zo geschiedde.

Inmiddels is Our Home uitgegroeid tot een wee-
shuis met 45 kinderen, waar er altijd plek en liefde 
voor meer is. Of het nu om wezen gaat of om kin-
deren van prostituees, of ze uit Noord of Zuid-India 
komen, Chacko en zijn vrouw Avi zorgen voor ze 
als vader en moeder. Een weeshuis is dan ook ei-
genlijk niet de goede benaming. Our Home is een 
familie.

Zoals in een echte familie zorgen Chacko en Avi 
niet alleen voor de kinderen, ze werken ook aan 
hun toekomst. Onderwijs staat hoog in het vaandel. 
Alle kinderen worden gestimuleerd zo ver mogelijk 
te komen in hun studie. Zo wordt hun kans op een 
baan en een nuttige rol binnen de Indiase samen-
leving vergroot. De kwaliteit van de overheidsscho-
len in India laat te wensen over. Bovendien kun-
nen lang niet alle ouders het vereiste schoolgeld 
betalen. Daarom startte Chacko zijn eigen school. 
Eerst huurde hij het gebouw van een kerk, maar 
toen zij hem vroegen het schoolgeld te verhogen 
besloot hij zelf een school te bouwen; The Good 
Shepard Public School. 

Dit gebouw is nu af, dankzij de hulp van Andaye 
en Rosie, maar nog niet toereikend om alle kin-
deren optimaal onderwijs en ondersteuning te bie-
den. Natuurlijk moet ook aandacht worden besteed 
aan studiemateriaal, schrijfgerei en leraren die hun 
brood moeten verdienen.







2. Een terugblik op 2012
STAAL heeft in 2012 bezig gehouden met één proj-
ect: Our Home. Dit was voor 2012 onze belangrijk-
ste bezigheid. Wij ondernamen hiervoor verschillen-
de activiteiten:
 
1. Maandelijkse donateurs werven. 
2. Eenmalige donaties binnenhalen. 
3. Acties/Evenementen om naamsbekendheid te 
creéren en zodoende activiteit 1 en 2 te bewerk-
stelligen.

Een nieuw bestuurslid
ééEen van de belangrijkste gebeurtenissen uit 2012 
is het aanstellen van een nieuw bestuurslid; Steffi 
Posthumus. Haar officieele in functie treding was 
op 9 juni 2012. Hiervoor hielp Steffi al veel met het 
maken van de website en tevens gaf zij adviezen 
met betrekking tot social media. Dusdanig gegrep-
en door het project werd Steffi vast onderdeel van 
het team. Door haar inzet en betrokkenheid was 
haar als bestuurslid aanstellen voor ons evident in 
dit beginnende jaar. Met haar nam onze social me-
dia een spurt. De cijfers kunt u terug vinden in ons 
stichtingplan.
 
Sinds 14 februari is de stichting ook op Facebook 
te vinden. Omdat de stichting nog klein is en graag 
persoonlijk contact houdt met haar sympathisant-
en hebben we gekozen voor een persoonlijke pro-
fielpagina in plaats van een bedrijfspagina voor de 
stichting. Op die manier kunnen we gericht “vrien-
den maken” met geénteresseerden en kunnen wij 
hen, door ze te “taggen”, direct aanspreken. Deze 
mogelijkheden waren er niet bij een Facebook bed-
rijfspagina. De voordelen voor een bedrijfspagi-
na wegen wellicht zwaarder wanneer de stichting 
groter is geworden. Daarom zullen wij het gebruik 
van een bedrijfspagina in de toekomst dan ook niet 
uitsluiten.

Acties van STAAL
Tevens hebben wij in 2012 verschillende acties 
ondernomen om geld te genereren, maar ook om 
meer naamsbekendheid te verwerven. Zo hebben 
we kleding verkocht op de IJ-hallen en met Kon-
inginnedag opnieuw gedoneerde spullen verkocht. 
Al snel kwam we erachter dat dit heel veel werk 
was, waar wij meiden van STAAL niet van schuwen, 
maar helaas ook met een te lage opbrengst  voor 
alle moeite die erin zat. Zo blijkt maar weer dat 
2012 een jaar van vallen en opstaan was.



Chacko op bezoek
In mei 2012 kwam Chacko, de oprichter van Our 
Home met behulp van gesubsidieerde vliegtickets 
richting Amsterdam. Wij hebben hem veel laten 
zien van de Nederlandse cultuur, met name van 
het Nederlands onderwijs. Dit met het oog op de 
toekomst, waar wij in de school The Good Shep-
ard Public School (behorend bij Our Home) ons 
bezig zullen houden met cooperatief leren. 

Naast dat het erg gezellig was, was het ook een 
verademing. Veel, heel veel met elkaar praten over 
de toekomst van de kinderen van Our Home en 
het belang van onderwijs. Doordat de donateurs 
nu ook de kans kregen Chacko te leren kennen, 
voelen wij een nog grotere betrokkkenheid vanuit 
onze donateurs. Wij als bestuursleden van Staal 
hadden na het bezoek ook weer een helder doel 
om voor te vechten voor de rest van het half jaar.



Meters van STAAL
Een betere actie hadden we ons niet kunnen 
wensen; twee mensen die voor de kinderen van 
Our Home de Kilimanjaro wilden beklimmen. Me-
ters konden gesponserd worden. Een actie die 
vanuit ons vooral op Facebook plaats vond. Ter-
wijl de meters door onze kanjers werden gelopen, 
steeg bij ons  de geldmeter. Bij deze actie waren 
nu ook bedrijven betrokken. We hebben hier zeker 
van geleerd voor volgende jaren. Bedrijven hebben 
en willen ook graag geld aan doelen geven.

ANBI van STAAL
Doordat we ons meer in bedrijven probeerden te 
verdiepen, kwamen we erachter hoe belangrijk het 
was om een ANBI-aanstelling te krijgen. Opnieuw 
een leermoment, want hoe werkt dat eigenlijk? 
Maar al snel bleek dat ook een dergelijke aan-
vraag slechts een klein obstakel is. Sinds 2012 
zijn we dan nu ook een ANBI. Weet niet of dit ei-
genlijk zo is.

Logo en t-shirts van STAAL
Vanaf augustus zijn wij ook de trotse eigenaar 
van een logo. Ontworpen door Alex Klerk, grafisch 
vormgever en kalligrafist. Hij heeft een stoer logo 
ontworpen, met een zacht randje. Iets waar, als 
bestuursleden ons erg in herkennen. Een dergelijk 
logo moet natuurlijk gezien worden. Niet lang na 
het ontwerp hebben wij, wederom dankzij spon-
sering, gratis t-shirts kunnen laten drukken. Stick-
ers, die we ook hebben laten drukken hebben we 
vanuit de stichting betaald. De t-shirts zijn te koop 
voor liefhebbers. De winst die we hier op maken, 
gaat uiteraard terug naar de stichting. Vanaf jan-
uari 2013 zullen deze meer gepromoot worden.



STAAL in India
De kers op de taart van dit jaar was toch wel ons 
tweede bezoek aan India. Voor Steffi de eerste 
keer dat zij daadwerkelijk de kinderen zou ontmo-
eten en de plek zien die het hart van Andaye en 
Rosie had gestolen. Welkom werden wij ontvangen 
door de kinderen van Our Home. ‘Auntie, auntie!’ is 
wat we de hele dag vanuit verschillende hoeken 
kregen te horen. Dit bezoek gaf ons als stichting 
weer een ontzettende boost om nog meer uit de 
stichting proberen te halen. Behalve bij Our Home, 
hebben wij ook veel bezoeken gebracht aan The 
Good Shepard public school. Door veel gesprek-
ken te voeren met leerkrachten en te observeren 
in hun les, zijn zij dichter bij hun hulpvraag aan ons 
gekomen.





STAAL groeit, niet alleen financieel, maar ook als 
stichting. Wij weten beter wat we wel en niet wil-
len na ons eerste jaar. Er zijn veel nieuwe dingen 
op ons pad gekomen; alleen al de administratie 
bijvoorbeeld! Vergeleken met het begin van het 
jaar zijn we zekerder. Wij durven mensen aan te 
spreken, uitdagingen aan te grijpen. We hebben 
immers een beter beeld van wat het inhoud om 
een stichting te zijn.
In 2012 hebben veel mensen laten zien zich in 
te willen zetten voor STAAL. Zo heeft Alex ons 
logo gratis ontworpen, hebben twee mensen 
een enorme klimtocht gemaakt en hebben heel 
veel mensen hun kleding aan ons gegeven om 
te verkopen. Donateurs en vrienden willen wij het 
gevoel geven bij de stichting te horen. Hoe groter 
de ‘familie’, hoe meer wij kunnen betekenen voor 
Our Home, maar ook voor The Good Shepherd 
Public School.
2012 is niet alleen een jaar van de stichtig, maar 
ook van afstuderen en specialiseren. Andaye en 
Rosie blijven zich ontwikkelen binnen hun vakge-
bied; pedagogiek en onderwijs. In 2014 zijn zij van 
plan om naar India af te reizen, om daar samen 
met de leerkrachten te werken aan verschillende 
onderwijsmethodes. Hiervoor willen beiden afge-
studeerd zijn, om concrete en vakkundige hulp te 
kunnen bieden. 
Hoewel wij veel positieve punten zien, na slechts 
eeéén jaar STAAL, realiseren wij ons dat meer do-
nateurs en daarmee meer geld verwerven lastig 
blijft. Wij zullen in de toekomst dan ook veel ki-
jken naar hoe wij een groter bereik kunnen krijgen. 
Hoewel wij in 2012 afsluiten met ong. é320 per 
maand, wat we een mooi begin vinden voor een 
kleine stichting, is dit nog lang niet genoeg om 50 
mensen mee te helpen. Wij zullen er dan ook naar 
streven om steeds dichter bij de benodigde é2200 
per maand te komen. In 2013 zullen we ons dan 
ook meer richten op netwerken (denk aan bijeen-
komsten gericht op stichtingen) en onze kennis 
met betrekking tot het marketing-gedeelte van de 
stichting uitbreiden. 

Het zwaartepunt voor ons in 2013 ligt bij subsi-
die-aanvragen en het project Cooperatief Ler-
en vormgeven om zo The Good Shepard Public 
School nog verder te kunnen helpen. We kijken 
met veel plezier terug op 2012 en met veel frisse 
moed naar 2013. 

3. De stand van zaken



4. Jaarrekening 2012
Hieronder vindt u onze baten vs kosten en onze 
maandelijkse steun aan Our Home. Bij sommige 
maanden zult u zien dat wij é0 hebben overgemaakt. 
In oktober komt dit doordat wij in september al een 
voorschot hebben gegeven. In december komt dit 
doordoot wij in januari 2013 een groter bedrag heb-
ben overgemaakt.


