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Inleiding	  	  
Het	  jaar	  2015	  is	  een	  wat	  rustiger	  jaar	  geweest	  voor	  STAAL.	  Alle	  drie	  de	  bestuursleden	  waren	  druk	  
bezig	  met	  hun	  eigen	  ontwikkeling,	  waardoor	  zij	  zich	  minder	  actief	  hebben	  gericht	  op	  het	  inzamelen	  
van	  extra	  donaties	  en/of	  het	  opzetten	  van	  nieuwe	  acties	  voor	  de	  stichting.	  	  

Our	  Home	  heeft	  daarentegen	  niet	  stil	  gestaan.	  Hier	  is	  afgelopen	  jaar	  wederom	  veel	  gebeurd,	  in	  het	  
bijzonder	  wat	  betreft	  zelfredzaamheid	  en	  duurzaamheid.	  Iets	  wat	  stichting	  STAAL	  graag	  ziet	  en	  
verder	  bevordert.	  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.	  	  
	  

Samenvatting	  2015	  	  
2016	  wordt	  voor	  STAAL	  bij	  uitstek	  een	  jaar	  van	  kwaliteit	  behouden.	  Wij	  willen	  nazorg	  blijven	  dragen	  
voor	  de	  ontwikkelingen	  die	  de	  school	  heeft	  gemaakt	  tijdens	  ons	  bezoek	  in	  2014,	  denk	  aan	  de	  
bibliotheek.	  We	  willen	  zorgen	  dat	  de	  kinderen	  gebruik	  blijven	  maken	  van	  de	  bibliotheek	  en	  de	  
leerkrachten	  de	  boeken	  in	  zullen	  zetten	  bij	  hun	  lessen.	  Daarnaast	  willen	  we	  proberen	  om	  dit	  jaar	  een	  
start	  te	  maken	  met	  een	  computerzaal.	  	  

Daarnaast	  staat	  zelfvoorziening	  hoog	  bij	  ons	  in	  het	  vaandel.	  Waar	  we	  in	  2014	  en	  2015	  hebben	  
gebouwd	  aan	  een	  moestuin,	  willen	  wij	  in	  2016	  kijken	  wat	  we	  met	  elkaar	  kunnen	  doen	  om	  nog	  meer	  
zelfvoorziening	  binnen	  Our	  Home	  kunnen	  creëren.	  	  

Waarborging	  en	  zelfvoorziening	  blijven	  de	  twee	  speerpunten	  van	  STAAL	  voor	  2016.	  	  	  	  

Ontwikkeling	  weeshuis	  Our	  Home	  	  
Bij	  Our	  Home	  is	  heel	  wat	  gebeurd	  waar	  we	  trots	  op	  mogen	  zijn	  als	  Stichting	  STAAL.	  In	  2014	  zijn	  we,	  
met	  dank	  aan	  onze	  donateurs,	  begonnen	  om	  Our	  Home	  te	  helpen	  met	  het	  werken	  aan	  
onafhankelijkheid.	  Er	  is	  een	  flinke	  moestuin	  aangelegd	  met	  verschillende	  soorten	  groenten	  en	  fruit.	  
Dit	  gaat	  op	  langere	  termijn	  een	  hoop	  geld	  schelen	  als	  Our	  Home	  meer	  en	  meer	  zelfvoorzienend	  
wordt	  in	  voedsel.	  Het	  afgelopen	  jaar	  zijn	  er	  heel	  wat	  planten	  en	  bomen	  bijgekomen.	  En	  dit	  werpt	  nu	  
al	  zijn	  vruchten	  af.	  Kosten	  voor	  groenten	  en	  fruit	  gaan	  maandelijks	  omlaag,	  omdat	  er	  nu	  van	  alles	  op	  
het	  terrein	  groeit.	  Komkommers,	  kokosnoten,	  bananen.	  Een	  investering	  waar	  wij	  als	  stichting	  erg	  
trots	  op	  zijn.	  	  

De	  meisjes	  sliepen	  bijna	  geheel	  2014	  nog	  in	  het	  oude	  huis,	  waar	  het	  lekte	  en	  ze	  met	  zijn	  allen	  op	  een	  
zaal	  sliepen.	  Wij	  hebben	  dit	  jaar	  onze	  uiterste	  best	  gedaan	  samen	  met	  Chacko	  en	  Avi	  voor	  een	  nieuw	  
huis,	  waar	  de	  meiden	  niet	  in	  het	  regenseizoen	  in	  de	  regen	  liggen.	  Aan	  het	  einde	  van	  2014	  zijn	  de	  
kinderen	  in	  het	  nieuwe	  meisjeshuis	  getrokken,	  dankzij	  verschillende	  donaties	  hebben	  we	  begin	  2015	  
voor	  alle	  meiden	  een	  nieuwe	  matras	  kunnen	  kopen.	  	  

Ontwikkelingen	  op	  The	  Good	  Shepherd	  Public	  School	  	  
Het	  afgelopen	  jaar	  is	  de	  school	  zich	  blijven	  ontwikkelen	  en	  staan	  er	  ook	  verschillende	  plannen	  op	  de	  
agenda	  om	  in	  de	  toekomst	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  ze	  dit	  blijven	  doen.	  De	  bibliotheek	  wordt	  nog	  steeds	  
veelvuldig	  gebruikt	  door	  de	  hele	  school	  en	  door	  de	  gehele	  ‘community’.	  Eind	  vorig	  jaar	  zijn	  de	  
meiden	  van	  het	  weeshuis	  naar	  een	  nieuw	  gebouw	  verhuisd.	  Voor	  de	  toekomst	  zijn	  er	  plannen	  het	  
oude	  meisjeshuis	  in	  te	  zetten	  om	  er	  een	  computerzaal	  van	  te	  maken	  en	  de	  bibliotheek	  naar	  terug	  te	  
verplaatsen.	  Aankomend	  jaar	  willen	  we	  dan	  ook	  een	  computerzaal	  realiseren.	  De	  computerzaal	  kan	  
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net	  als	  de	  bibliotheek	  breed	  in	  worden	  gezet.	  Niet	  alleen	  voor	  de	  school,	  maar	  ook	  voor	  de	  
community	  rondom	  Our	  Home.	  

De	  leerkrachten	  hebben	  zich	  ook	  het	  afgelopen	  jaar	  ingezet	  om	  het	  leesonderwijs	  in	  ontwikkeling	  te	  
houden,	  de	  stichting	  krijgt	  regelmatig	  terugkoppeling	  hierover	  naar	  aanleiding	  van	  de	  teacher	  
training	  in	  2014	  en	  de	  na	  afloop	  gemaakte	  afspraken.	  Zie	  het	  jaarverslag	  van	  vorig	  jaar.	  	  

Donaties	  voor	  stichting	  STAAL	  	  
In	  onze	  jaarrekening	  kunt	  u	  precies	  terugzien	  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	  trouw	  iedere	  maand	  
geld	  overmaakten.	  Ook	  dit	  jaar	  hebben	  we	  weer	  nieuwe	  mensen	  kunnen	  enthousiasmeren	  voor	  
STAAL	  waardoor	  de	  stichting	  beetje	  bij	  beetje	  blijft	  groeien.	  Daarnaast	  zijn	  we	  erg	  trots	  op	  de	  donatie	  
van	  De	  Kleine	  Wereld	  met	  een	  zomerborrel	  en	  eindborrel	  hebben	  ouders	  €390,-‐	  bij	  elkaar	  gelegd.	  	  

Afgelopen	  jaar	  hebben	  we	  wat	  problemen	  gehad	  met	  de	  Indiase	  bank,	  waar	  we	  vorig	  jaar	  ons	  geld	  
elektronisch	  naar	  Our	  Home	  stuurde,	  moeten	  we	  het	  geld	  nu	  via	  Western	  Union	  sturen.	  We	  
versturen	  nu	  per	  twee	  maanden	  geld.	  Daarnaast	  houden	  we	  samen	  met	  Chacko	  scherp	  in	  de	  gaten	  of	  
alles	  aankomt.	  	  

Jaarrekening	  	  
Als	  bijlage	  vindt	  u	  de	  jaarrekening.	  	  

Visie	  voor	  2016	  
2016	  wordt	  voor	  STAAL	  bij	  uitstek	  een	  jaar	  van	  kwaliteit	  behouden.	  Wij	  willen	  nazorg	  blijven	  dragen	  
voor	  de	  ontwikkelingen	  die	  de	  school	  heeft	  gemaakt	  tijdens	  ons	  bezoek	  in	  2014,	  denk	  aan	  de	  
bibliotheek.	  We	  willen	  zorgen	  dat	  de	  kinderen	  gebruik	  blijven	  maken	  van	  de	  bibliotheek	  en	  de	  
leerkrachten	  de	  boeken	  in	  zullen	  zetten	  bij	  hun	  lessen.	  Daarnaast	  willen	  we	  proberen	  om	  dit	  jaar	  een	  
start	  te	  maken	  met	  een	  computerzaal.	  

Daarnaast	  staat	  zelfvoorziening	  hoog	  bij	  ons	  in	  het	  vaandel.	  Waar	  we	  in	  2014	  en	  2015	  hebben	  
gebouwd	  aan	  een	  moestuin,	  willen	  wij	  in	  2016	  kijken	  wat	  we	  met	  elkaar	  kunnen	  doen	  om	  nog	  meer	  
zelfvoorziening	  binnen	  Our	  Home	  kunnen	  creëren.	  	  

Waarborging	  en	  zelfvoorziening	  blijven	  de	  twee	  speerpunten	  van	  STAAL	  voor	  2016.	  	  	  


