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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. 
In 2018 heeft met name de samenwerking met AfD (Academics for Development)  een non-
profit organisatie centraal gestaan. Hier waren wij als bestuur nauw betrokken. Het bleek niet 
in alle opzichten een makkelijke taak voor een groep studenten. Desalniettemin kijken we er 
positief op terug.  

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.  

Helaas heeft dit jaar ook geen bezoek plaatsgevonden. Wij houden echter via Whatsapp, 
bellen en mail veel contact met Our Home. Hierdoor hebben wij nog steeds een gevoel van 
verbondenheid, zicht op wat er gebeurt en wat de visie is van Chacko en de kinderen.  
 
Samenvatting 2018

Dit jaar zijn wij in contact gekomen met AFD. De verslagen hiervan kunt u vinden op onze 
website. Wij zijn in eerste instantie door hun benaderd en zij vroegen ons of wij een concrete 
hulpvraag hadden, waarmee studenten aan de slag konden. Gezien de problemen die er altijd 
zijn met de watervoorziening hebben wij hen een situatie schets gegeven. Ze gaven aan dat dit 
een situatie was waar AFD vaker mee had gewerkt. Zij konden kijken hoe het beschikbare 
water effecienter ingezet kon worden, of er mogelijkheden waren om te zorgen dat de 
waterput toereikend was en eventueel andere mogelijkheden om water te verzamelen.  
Deze opdracht bleek lastiger dan gedacht. Toch zijn er veel ideeën naar voren gebracht. Niet 
alles bleek in de praktijk mogelijk, maar Chacko heeft door zelf ook enorm ingezet op het 
verbeteren van de watervoorziening. Door het geld dat beschikbaar kwam vanuit Stichting 
Staal en de donaties via de studentes van AFD kon de waterput eindelijk met verbeterde 
technieken aangepast worden. Tevens hebben de studenten, samen met Chacko gekeken naar 
de mogelijkheden voor een visvijver. Voor meer details en informatie verwijzen we u graag 
naar de website voor het verslag van de studentes. 
Kerela heeft dit jaar met enorme overstromingen te maken gehad. Our Home heeft hier 
gelukkig weinig van gemerkt, omdat zij vrij hoog liggen. Het vervelende is wel dat de buren 
en dorpsgenoten hierdoor Our Home minder konden steunen. Zij hebben wel veel last gehad 
van de overstromingen. 
Zoals ieder jaar gaat  een groot deel van de donaties nog steeds op aan
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voedsel, kleding, doktersrekeningen e.d. Daarnaast zorgen wij, samen met Chacko ervoor dat 
de oudere kinderen een vervolgopleiding kunnen volgen. Zo is dit jaar Bincy afgestudeerd als 
zuster en op zoek naar een baan. Khala heeft een baan gevonden en draagt ook haar steentje 
bij, bij Our Home. 
Chacko kon direct geld opnemen, waardoor wij minder geld kwijt waren aan transactiekosten. 

�

Ontwikkeling weeshuis Our Home en The Good Shepherd Public School

Dit jaar zijn er weer opleidingen gestart, één afgemaakt en verschillende lopen nog. Er zijn 
geen nieuwe kinderen bij Our Home terecht gekomen.  
De waterput is voor de komende jaren stabiel en heeft genoeg water, ook in tijden van 
droogte. Althans, dat hopen we.
Daarnaast zijn de eerste stappen gezet voor het verzamelen van water op het dak. Dit systeem 
functioneert echter nog niet volledig. 
De studentes van AFD hebben lessen gegeven aan de kinderen met betrekking tot het gebruik 
van water en suggesties gedaan om het water beter te gebruiken voor de moestuin e.d.  
Het project is inmiddels volledig afgerond en u kunt meer informatie vinden op onze website.  
Er heeft dit jaar ook een huwelijk plaats gevonden tussen Bineesh en Khala.  
De school gaat gestaag door. Het leerling aantal is stabiel. De lessen worden nog altijd met 
liefde gegeven. Het geeft veel kinderen de kans op onderwijs, die deze kans anders niet 
hadden gehad.  
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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. 
Daarnaast hebben we ook dit jaar een donatie van we Bredeschool De
Kinkerbuurt van €1800 en van de samplesale van Cortina met een opbrengst van €2000. De 
kerstmarkt van de Kinkerbuurtschool vond plaats in 2018, wij hebben het geld echter pas 
begin 2019 ontvangen. U zult deze dan ook nog niet terugvinden op de jaarrekening. 
Wij hebben dit jaar een aantal grote donaties ontvangen met betrekking tot het waterproject, 
waaronder het geld (bedrag) dat de heer F. Steijlen heeft opgehaald bij zijn oratie. Ook 
hebben wij van de kerk van een van onze AFD studentes het fantastische bedrag van €2300 
gekregen. Dit hebben wij vooralsnog geparkeerd, om te kijken of we dit kunnen inzetten voor 
de visvijver. Of we dit kunnen waarmaken, met alle geldproblemen die er spelen zullen wij 
samen met Chacko aankijken. 
Voor het waterproject hebben wij ook nog enkele eenmalige donaties van particulieren 
ontvangen. 

Jaarrekening
Als bijlage vindt u de jaarrekening.

Visie voor 2019
In 2019 hopen wij donateurs te behouden en eenmalige donaties binnen te halen. Met name de 
vervolgopleidingen zullen veel geld kosten. Wij zullen de mogelijkheden bekijken om zoals 
ieder jaar eenmalige donaties binnen te halen. Het bestuur van Stichting Staal hoopt een 
blijvende en grote rol te kunnen spelen in de opleidingen van de kinderen. 
Waarborging en versterking van zelfvoorziening op gebied van eten, het onderwijs en het 
goede contact met India zullen ook dit jaar weer centraal staan.  
Mocht het financieel haalbaar blijken, zou 2019 zomaar het jaar van de visvijver kunnen 
blijken.  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