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Inleiding
Het afgelopen jaar 2014 is voor ons een fantastisch jaar om op terug te kijken. De droom,
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waardoor STAAL van start is gegaan is werkelijkheid geworden. Daarnaast is er nog veel
meer gebeurd, dan we aan het begin van het jaar hadden kunnen verwachten. In het
bijzonder wat betreft het bouwen.
Door als bestuursleden weer langere tijd bij Our Home te zijn geweest, hebben we weer
een heldere kijk op wat er nodig is en waar wij kunnen bijdragen. Bovendien heeft het
bezoek onze verbondenheid met de school en het weeshuis wederom versterkt.
In het jaarverslag leest u waar het geld aan is besteed het afgelopen jaar, hoe de teacher
training is verlopen en hoe wij de toekomst voor ons zien.
Samenvatting 2014
In februari zijn Andaye en Rosie voor twee maanden naar India vertrokken om een
teachertraining te geven op The Good Shepherd Public School. Dit project had als
speerpunt samenwerkend leren. In samenwerking met Biblionef hebben wij er een
bibliotheek gebouwd, die nu ook door de community wordt gebruikt.
Het nieuwe meisjeshuis is helemaal afgebouwd. Tevens hebben de meisjes dit jaar nieuwe
matrassen gekregen. Op het complex is ook de waterput verbeterd, waardoor er nu in het
droge seizoen alsnog genoeg water is voor alle kinderen.
Met betrekking tot een grote mogelijkheid tot zelfvoorziening hebben wij dit jaar
geïnvesteerd in een moestuin. De tuin is nog niet groot genoeg om voldoende groenten en
fruit te kweken voor alle kinderen het gehele jaar, maar de start is gemaakt.
Dit jaar hebben we een donatie van €1000 ontvangen van de Share4More stichting van de
Rabobank. Deze donatie is ingezet voor de teachertraining. Alle financiële gegevens van
2014 vindt u terug in de jaarrekening.

Teachertraining 2014
In februari 2014 zijn Andaye en Rosie naar India vertrokken voor een teachertraining op
The Good Shepherd Public School. Na een aantal jaar en een aantal bezoeken aan Our
Home en de school zijn Andaye en Rosie gevraagd om een aantal weken mee te lopen in de
school en het samenwerken van de kinderen in de school te verbeteren.
De teachertraining is begonnen door alle leerkrachten bij elkaar te roepen. In deze eerste
meeting hebben Andaye en Rosie verteld dat ze een aantal lessen hadden voorbereid. Wij
hebben daarbij onze verwachtingen uitgesproken en gevraagd wat de leerkrachten
verwachten.
Voor de teachertraining hebben Andaye en Rosie een aantal verschillende voorbeeldlessen
gegeven op schoolbreed niveau. Een uitgebreid verslag hiervan kunt u terugvinden in de
bijlagen van dit jaarverslag. Dit betreft een agenda, de lessen en een dagboekverslag met
reflectie hiervan.
De lessen hadden betrekking op samenwerking.
De kern van de lessen was dat kinderen niet zomaar instructies volgden, maar zelf actief
bezig waren met hun leerproces. Daarnaast was het ook de bedoeling dat kinderen in
groepjes activiteiten deden. Voorbeelden hiervan zijn instructies samen lezen om een
scheikundig proefje te doen, samen dieren tellen, lessen met betrekking tot drijven en
zinken.
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Gedurende de zes weken zijn Andaye en Rosie een science-project gestart, waarbij alle
kinderen op hun eigen niveau iets moesten maken. Dit project is geëindigd met een
eindvoorstelling waarbij alle ouders uitgenodigd waren om te kijken. Deze afsluiting was
een groot succes met een hoge opkomst van ouders. Voorbeelden van de zelfgemaakte
dingen van de kinderen; batterij aangedreven door citroenen, windmolens, zonnestelsel,
modelhuisjes van klei en ga zo maar door.
Gedurende de weken zijn Andaye en Rosie een aantal keer samen gekomen met het hele
lerarenteam. Wij hebben daarbij verschillende manieren van lesgeven besproken.
Daarnaast hebben wij de meer pedagogische kant van het lesgeven nader bekeken met de
leerkrachten. Andaye heeft bijvoorbeeld een workshop gegeven hoe kinderen positief te
benaderen.
Hetgeen waar Andaye en Rosie zich het meest mee bezig hebben gehouden is het leren
lezen. Een uitdaging binnen het onderwijs of je nou in Nederland bent of in India. Wij
hebben de leerkrachten manieren laten zien om de kinderen zoveel mogelijk leesuren zelf
te laten maken en hoe zij begrijpend konden lezen in de bovenbouw. Begrijpend lezen
door een tekst in groepjes van drie te lezen bijvoorbeeld in plaats van alles klassikaal te
laten voorlezen door de leerkracht.
Spil bij dit leesonderwijs is de bibliotheek die Andaye en Rosie in samenwerking met
Biblionef hebben opgezet. De boeken zijn gedoneerd door stichting Biblionef. Ter plekke
hebben Andaye en Rosie alle boeken gecategoriseerd op leeftijd en gelabeld. Een
medewerker is geïnstrueerd hoe de kinderen te begeleiden bij het uitzoeken van een boek.
De leerkrachten zijn geïnstrueerd hoe ze boeken kunnen gebruiken bij hun lessen. De
kinderen lezen nu 2x in de week schoolbreed een half uur. 1x in de week leest groep 8 (6th
class) met de kinderen van groep 3 (1st class).

Ontwikkeling weeshuis Our Home
Bij Our Home is heel wat gebeurd waar we trots op mogen zijn als Stichting STAAL. We
hebben dankzij onze donateurs een flinke moestuin kunnen aanleggen 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.

Stichting STAAL – www.stichtingstaal.nl

4

De waterput is nu eindelijk helemaal compleet, zodat er geen periodes van droogte meer
zullen 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 het jaar zijn de kinderen met de kerst in het nieuwe meisjeshuis
getrokken. Om het geheel af te maken hebben we door verschillende kerstdonaties ook
voor alle meiden een nieuwe matras kunnen kopen.
Ontwikkelingen op The Good Shepherd Public School
Ook binnen de school hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden.
Zoals al beschreven op pagina 3 en 4 is er een bibliotheek opgezet. Deze bibliotheek wordt
gebruikt door de hele school, maar sinds oktober 2014 ook door de gehele ‘community’.
Sinds maart 2014 heeft de school elektriciteit. Hierdoor is er nu licht, ventilatoren en
hopelijk in de toekomst voor eventuele computers en misschien een tv.
Het leesonderwijs is in ontwikkeling met behulp van de teacher training en de na afloop
gemaakte afspraken. Zie bovenaan de pagina.
Er is een science-lab opgezet voor de bovenbouw met behulp van de donatie van
Share4More. Ook de speelmaterialen voor de onderbouw om mee te leren zijn uitgebreid
met behulp van deze donatie.
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.
Een aantal donaties zijn wij extra trots op dit jaar. Wij hebben onze eerste donatie binnen
door een aanvraag. Van Rabobanks Share4More hebben wij €1000 ontvangen om te
gebruiken voor schoolspullen voor The Good Shepherd Public School ten behoeve van ons
project.
Tevens hebben een aantal vrienden zich ingezet op de IJ-hallen. Wat voor ons hieruit blijkt
is dat steeds meer mensen het vertrouwen hebben in onze stichting om hun eigen tijd in te
zetten ten behoeve van Stichting STAAL.
Jaarrekening
Als bijlage vindt u de jaarrekening.

Visie voor 2015
2015 wordt voor STAAL bij uitstek een jaar van kwaliteit behouden. Wij willen nazorg
dragen voor de ontwikkelingen die de school heeft gemaakt tijdens ons bezoek. 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. Waar mogelijk willen wij de
bibliotheek uitbreiden met nog meer boeken.
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Daarnaast willen wij zorgen dat we samen constructief gaan kijken waar er nog
verbeteringen nodig zijn binnen het complex van Our Home. Dit jaar hebben we mooi
afgesloten met o.a. het nieuwe meisjeshuis. Wij willen dit jaar gebruiken, niet om nog
meer te bouwen, maar om de kwaliteit te waarborgen.
Daarnaast staat zelfvoorziening hoog bij ons in het vaandel. Waar we in 2014 hebben
gebouwd aan een moestuin, willen wij in 2015 kijken wat we met elkaar kunnen doen om
nog meer zelfvoorziening binnen Our Home kunnen creëren.
Waarborging en zelfvoorziening worden de twee speerpunten van STAAL voor 2015.

Tevens kunt als bijlage het verslag van ons bezoek aan India vinden.
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