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Inhoudsopgave

Inleiding
2013 was het tweede jaar van de stichting. Een 
jaar waarin we minder zoekende waren in de ad-
ministratieve rompslomp en ons daardoor des te 
meer op onze visie konden richten. Behalve de 
financiële ondersteuning van Our Home heeft het 
plan om op The Good Shepherd Public School 
te helpen meer gestalte gekregen. Dit jaar stond 
in het teken van netwerken, verschillende visies 
horen en onze horizon als stichting verbreden. 
Sommige dingen zijn heel ‘saai’ hetzelfde geblev-
en; veel mensen zetten zich nog steeds in voor 
Staal en dezelfde bestuursleden werken nog 

steeds vrijwillig keihard om van Our Home en The 
Good Shepherd Public School een nog mooiere 
plek te maken. 
Voor u, het voorlopige jaarverslag van 2013. Voor-
lopig, omdat zowel de teksten als de jaarrekening 
nog niet compleet zijn. Toch leveren we hem erbij, 
zodat u kunt zien wat STAAL in 2013 o.a. heeft 
gedaan. Tevens zal er begin januari gekozen 
worden voor een nieuwe lay-out van zowel het 
jaarverslag, als de nieuwsbrief. 



1. Een terugblik op 2013
Benefietconcert van STAAL
STAAL begon het jaar 2013 knallend met een 
benefietconcert voor de stichting. De in Amster-
dam bekende ska band Rolf trad op in de Winston. 
Een deel van het ticketgeld was bestemd voor ons. 
De heren hadden ons fantastische T-shirt aan. Het 
concert leverde ons niet alleen een extra eenma-
lige donatie op, maar ook nieuwe donateurs en 
naamsbekendheid.  

Het afstuderen van STAAL 
Dit jaar stond in teken van afstuderen van Andaye 
en Rosie. Niet alleen een belangrijke mijlpaal voor 
hun zelf, maar zeker ook voor de stichting. Met het 
oog op 2014, waarin zij een trainingsprogramma 
willen geven op The Good Shepherd Public School 
is het van belang dat zij daar als professionals sta-
an. 

Andaye heeft haar master orthopedagogiek in 
maart 2013 behaald. Zij heeft hiervoor een stage 
gelopen bij de Bascule, centrum voor kinder- en jeu-
gdpsychiatrie, op de afdeling Emotionele stoornis-
sen. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij steviger in haar 
schoenen staat als orthopedagoog en verschillen-
de problemen is tegen gekomen bij kinderen. Met 
deze kennis zal zij betere adviezen kunnen geven 
aan het leerkrachtenteam van The Good Shep-
herd Public School. Naast haar stage heeft Andaye 
in 2013 gewerkt als kinderdagopvang leidster bij 
De Kleine Wereld. Hiermee heeft zij werkervaring 
opgedaan met kinderen tot en met 4 jaar. Zeker 
voor de lagere groepen bij The Good Shepherd 
Public School is dit een aanwinst. 

Rosie is in augustus 2013 afgestuurd van de IPabo. 
De laatste twee jaar liep zij stage in achterstands-
buurten van Amsterdam op zogeheten ‘zwarte’ 
scholen. Dit heeft haar als leerkracht gevormd; 
lesgeven aan verschillende culturen is haar meer 
eigen geworden. Het laatste jaar van haar stage 
heeft zij veel zelfstandig les gegeven en kon op 
deze manier steeds beter uitvinden wat voor leer-
kracht zij eigenlijk is. Daarnaast is het haar in 2013 
nog duidelijker geworden dat onderwijs haar passie 
is. 







Facebook 
In 2013 heeft Steffi onze donateurs en vrienden 
op de hoogte gehouden en geprikkeld met Face-
book. Veel leuke foto’s van de kinderen met een 
knipoog zijn te vinden op zowel de site, als op 
Facebook. Het mooie aan deze foto’s is
ook dat de kinderen van Our Home er 
erg van genieten.

Marathons 
Niet alleen op het gebied van social media heeft 
Steffi zich in 2013 van haar sportieve STAAL kant 
laten zien. Ze heeft ook een sportprestatie van 
STAAL gegeven door gesponsorde marathons te 
rennen. Steffi en haar plak van STAAL. 

Indonesiëe
In april is Andaye samen met haar vader af-
gereisd naar Indonesië om een documentaire te 
maken over monfortanen (missionarissen) in Ka-
limanten via het KITLV. Op deze reis heeft zij 
een kleuterschool bezocht. Ook hier werd aan 
Andaye gevraagd of zij niet wilde terug komen, 
om deze school van adviezen te voorzien. Hieruit 
bleek voor ons dat het idee wat wij voor The Good 
Shepherd Public School ook voor andere scholen 
op de wereld interessant is. Met een hernieuwde 
en vooral aanstekelijke passie kwam Andaye ter-
ug. Mede hierdoor nam het trainingsprogramma 
steeds meer gestalte.

Subsidie aanvragen
Voor het eerst als stichting zijn wij dit jaar begon-
nen met subsidie aanvragen. Dit is een leerpro-
ces, want waar begin je? Veel uitzoeken en veel 
vragen heeft ons een stuk wijzer gemaakt. Dit jaar 
dienen we dan ook onze eerste subsidie aanvra-
gen in. 

Bedrijven
Staal is in 2013 ook meer met bedrijven in gesprek 
gegaan. Zo is er een Indiaas maaltijdsbedrijf dat 
waarschijnlijk een deel van de winst per maaltijd 
aan STAAL wil afstaan. Hierover zijn wij nu nog in 
gesprek, maar ook hier leren wij weer van. Bedri-
jven kunnen je op veel manieren bijstaan. 

Prestaties voor Our Home
In 2013 is er mede dankzij ons elektriciteit in het 
jongenshuis gekomen. Ook zijn er nu speeltoestel-
len te vinden op het vernieuwde schoolterrein, 
waardoor de kinderen nu leuker buiten kunnen 
spelen. Jither en Karthik hebben extra sponsering 

gekregen om mee te doen met kampioenschap-
pen karate. Vier jongeren hebben verder kunnen 

studeren door extra sponsering; Khala, Suddha, 
Rajeeve en Binish. 
Gedurende dit jaar waren er helaas een aantal 
zieken. Met de buffer van STAAL konden de me-
dische kosten betaald worden. 
Ook zijn er nu kippen en geiten te vinden bij Our 
Home, die voor extra voedsel zorgen. 





In 2014 gaan Andaye en Rosie in Februari weer 
naar India om daar het trainingsprogramma 
Coëperatief leren op te zetten. We willen dit proces 
vastleggen, om er voor in de toekomst te leren.
Ook willen we meer donateurs genereren dan in 
2013. Hiervoor zijn we in gesprek met stagiaires 
van een honoursprogram Bedrijfskunde. Waar 
2013 een zwaar jaar was door het afstuderen 
hebben wij minder acties gehouden dan in 2012. 
In 2014 wil STAAL zich daarin herpakken. STAAL 
en daarmee Our Home en The Good Shepherd 
Public School onder de aandacht brengen bij een 
groter publiek. 
In 2014 wil STAAL ook zich nog meer inzetten om 
sponsering te zoeken via bedrijven. 
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