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Inleiding
Het afgelopen jaar 2016 was een jaar met veel kerstdonaties voor STAAL. We hebben zowel
samengewerkt hiervoor met bedrijven, als met een basisschool. Kinderen in Nederland die
zich inzetten voor de kinderen van Our Home. Helaas waren er ook wat tegenslagen. Zo
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zijn we op zoek naar een manier om veilig en consequent geld te kunnen versturen. Door
de bureaucratie van banken in India is dit, dit jaar door vernieuwde regelgeving een
uitdaging gebleken.
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 2016
Dit jaar heeft Kerela met ernstige droogte te maken gehad. Watervoorziening blijft een
groot probleem. De put die gebouwd is in de afgelopen jaren bleek niet bestand tegen de
enorme droogte. Een groot deel van het geld is dan ook naar watervoorziening gegaan.
Hoewel Our Home steeds meer zelfvoorzienend is geworden met de moestuinen,
bananenbomen en visvijver is 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.
De reden dat wij hebben samengewerkt met een basisschool is dat sinds het ontstaan van
stichting Staal onderwijs een belangrijk aspect binnen de samenwerking tussen Staal, Our
Home en The Good shepard Public school vormt. Het grootste gedeelte van de
binnengehaalde kerstdonaties gaan naar het onderwijs van de kinderen van Our Home. Dit
wil zeggen dat een deel naar The Good Shepard 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.
Door de soms ingewikkelde politiek in India is het op het moment lastig om grote
geldbedragen te versturen. We blijven maandelijks of tweemaandelijks geld versturen,
maar zijn op zoek naar een solide oplossing voor het versturen van grotere (extra
bedragen). Chacko is hiermee in gesprek met een financieel adviseur die betrokken is bij
Our Home.
Waarborging en zelfvoorziening blijven twee speerpunten van STAAL voor 2017.

Ontwikkeling weeshuis Our Home
Waar wij in 2014/2015 veel gebouwd hebben, is er 2016 meer geld naar de
vervolgopleidingen van kinderen gegaan. Daarnaast zoals hierboven beschreven gaat een
groot gedeelte van de donaties naar voedsel en basisvoorzieningen.
De waterput is dit jaar versterkt, maar de waterput zal ook in 2017 naar verwachting een
probleem blijven. In 2016 is de eerste Our Home baby geboren. De baby van Suddha.
Hiermee is een van de eerste kinderen definitief vertrokken uit Our Home.
In totaal zijn er drie nieuwe kinderen bij Our Home terecht gekomen in 2016 tussen de 3
en 6 jaar.

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
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bibliotheek wordt nog steeds veelvuldig gebruikt door de hele school en door de gehele
‘community’. De computerzaal die wij vorig jaar voor ogen hadden hebben we nog niet
kunnen realiseren. We blijven actief zoeken naar manieren om een computerzaal voor de
school neer te zetten.
De school werkt aan de doorgaande lijn die wij in 2014 hebben ingezet met betrekking tot
het lezen en ontdekkend leren. Zie foto voorpagina.
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. 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 kerstmarkt van Bredeschool De
Kinkerbuurt van €1700 en van de samplesale van Cortina met een opbrengst van €1000.
Daarnaast hebben wij in de decembermaand van een aantal particulieren een extra
donatie gekregen los van de maandelijkse opbrengsten.
Helaas blijven de bankproblemen bestaan. Hierdoor kunnen wij vooralsnog niet een groter
bedrag dan €760 versturen per maand. Samen met Chacko zijn wij op zoek naar een goede
oplossing.
Jaarrekening
Als bijlage vindt u de jaarrekening.

Visie voor 2017
In 2017 willen wij ervoor dat de waterput nu dusdanig wordt gebouwd dat wij hier niet
ieder jaar geld aan moeten besteden. Droogte in Kerela is met de klimaatverandering een
steeds groter probleem.
Er zullen dit jaar vijf kinderen beginnen met een vervolgopleiding. Ook hen willen wij
weer een goede start bieden in de maatschappij met een diploma in de hand.
Het ziet ernaar uit dat het bestuur van Staal eind 2017 Our Home kan bezoeken. Door een
bezoek kunnen wij onze band weer verstevigen en samen met Chacko in kaart brengen
waar de grootste behoeftes liggen voor de komende jaren. Door een bezoek kunnen wij
ook in beeld brengen voor onze donateurs wat wij dankzij hen met Staal hebben kunnen
bereiken.
Wij willen ons in 2017 inzetten voor de computerzaal die vooralsnog niet is gerealiseerd.
Waarborging en zelfvoorziening blijven de twee speerpunten van STAAL voor 2017.
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