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Inleiding
Het was een heel bijzonder, verdrietig, indrukwekkend en gelukkig ook een hoopvol
jaar. Door alle regenval in Kerala is Our Home ingestort, maar daar is niemand bij
omgekomen. Chacko heeft zijn kracht behouden om Our Home weer volop op te
bouwen. In dit proces zitten we nu volop. Het jaar 2020 zal dan ook helemaal in het
teken staan van opbouw.
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 2019
In augustus 2019 heeft er een landverschuiving plaats gevonden bij Our Home,
waardoor alle gebouwen, wegen en putten die wij de afgelopen jaren met Chacko
hebben opgebouwd verwoest zijn.
We hebben een noodkreet gestuurd en ontzettend veel donaties mogen ontvangen
(zie jaarrekening). Mede door dit geld kon er heel snel weer opgebouwd worden.
Hierover leest u meer in het kopje ontwikkeling.
Ondanks deze tegenslag gaat het leven bij Our Home door. De kinderen gaan naar
school, er is een nieuw gezinslid bij en Chacko en Avi doen hun uiterste best om een
mooi nieuw thuis te bouwen.

Ontwikkeling weeshuis Our Home en The Good Shepherd Public School
Verwoesting
In augustus kregen wij het verschrikkelijke bericht dat er een landverschuiving plaats
had gevonden, waarbij ontzettend veel verwoest was. Hoeveel schade er was kon
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pas weken later ingeschat worden, doordat het nog wekenlang bleef regenen en de
modder en brokstukken al het zicht wegnamen.
Vier uur voor de landverschuiving plaatsvond heeft Chacko de kinderen verplaatst
naar een leegstaand pand van de buren. Precies op tijd, want had hij dat niet
gedaan, dan had het heel anders af kunnen lopen. Op dat moment waren wij vooral
enorm blij en dankbaar dat er niemand iets was overkomen.
De schade bleek enorm. Het meisjeshuis is volledig verwoest, de keuken en een
bijgebouw zijn ook niet meer te gebruiken. Het ziet er naar uit dat het jongenshuis
door alle water- en modderschade ook niet meer in gebruik kan worden genomen.
Wij hebben een noodkreet gestuurd naar al onze donateurs en bekenden en kregen
ongelofelijk veel donaties. Chacko heeft hierdoor binnen enkele maanden al een
nieuw stuk land kunnen kopen. Dit ligt heel dicht bij de schoolcampus. Dit stuk land is
nog wel veilig. Het hoger gelegen land, waar de woongebouwen staan zijn niet meer
veilig om op te bouwen. Hij is inmiddels begonnen met de fundering, na het stuk land
helemaal bouwklaar te hebben gemaakt.
De kinderen verblijven in een vrijstaand huis van een bekende. Hoe fantastisch dit
gebaar ook is, het is natuurlijk geen blijvende oplossing.
De overheid kijkt mee of het allemaal goed gaat met de kinderen. Wij hopen vooral
dat Chacko op tijd alles afkrijgt, zodat de kinderen gewoon kunnen blijven wonen bij
Our Home. Gelukkig, doordat Chacko zo snel in actie kon komen is de kans heel
klein dat de familie niet bij elkaar mag blijven.
De plannen voor het nieuwe woongebouw zijn bijgevoegd als bijlage. Hierin kan
natuurlijk nog een hoop wijzigen, maar het geeft wel een idee van hoe het eruit komt
te zien.
De opleidingen van de kinderen gaan gestaag door en ook hier draagt Stichting Staal
bij aan. De kinderen die vorige jaren bezig waren met hun opleiding konden dit
gelukkig doorzetten.
Een nieuwe aanwinst van Our Home is baby Jon. Avi ontfermt zich als een echte
mamaleeuw over baby Jon. We hebben zelfs al een mooi video gesprek gehad met
de kinderen van Andaye, Rosie (leden van het bestuur) en baby Jon.
De school heeft tot de landverschuiving prima gedraaid. De leerling-populatie (300
leerlingen) is min of meer hetzelfde gebleven als voorgaande jaren. Door de heftige
overstromingen heeft de school een tijdje stil gelegen.
De school geeft nu maar les tot de 4th grade. De kinderen uit andere groepen zijn
naar andere scholen verplaatst. Alle kinderen van Our Home volgen op dit moment
onderwijs.
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Donaties voor stichting STAAL
De donaties van stichting staal gaan, op (hoge!) bankkosten na, volledig naar Our
Home. Het land en de gebouwen staan wederom weer allemaal op naam van de
kinderen van Our Home. Chacko en Avi hebben geen persoonlijk bezit. Wij, het
bestuur, vragen geen vergoeding voor onze tijd of diensten.
Wij hebben nog nooit zoveel donaties mogen ontvangen als dit jaar. Ons totaal
bedrag €19.672,28. We zijn hier ongelofelijk trots op.
In onze jaarrekening kunt u precies terug zien hoeveel donaties wij hebben
ontvangen en op welke moment wij dit naar India hebben gestuurd. Chacko had
voorheen een bankpas tot zijn beschikking, maar nu niet meer. Wij versturen dus
weer geld via internet bankieren. Dit verloopt met Indiase banken nooit vlekkeloos,
dus we blijven zoeken naar een goede oplossing.
Wij zijn ontzettend blij met onze vaste groep donateurs die de afgelopen jaren
getrouw iedere maand geld overmaken.
Daarnaast hebben we dit jaar een waanzinnige hoeveelheid donaties mogen
ontvangen voor onze noodkreet. U kunt dit alles terugzien in de jaarrekening. Het
bedrag was €7925!!!
Een aantal donateurs die vanaf moment één al klaarstaan, stonden ook nu weer
klaar met eenmalige bijdragen. Er waren ook een aantal bijzondere initiatieven om
geld op te halen, waaronder een verjaardag waarbij er geen cadeaus werden
gevraagd, als wel een bijdrage voor Staal.
Cortina heeft ook dit jaar weer een samplesale gehouden, waarbij de volledige
opbrengst naar Stichting Staal is gegaan. Het bedrag hiervan was €3807.
Wat ook bijzonder is om te vermelden, dat één van de meiden van het AFD (die vorig
jaar Our Home hebben bezocht) ook dit jaar weer een grote donatie heeft gedaan.
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Jaarrekening
Als bijlage vindt u de jaarrekening.

Visie voor 2020
Het jaar 2020 staat volledig in het teken van wederopbouw. Hierbij is de eerste
pijler om te zorgen dat er weer woongebouwen met inboedel staan voor alle
kinderen van Our Home.
Als we in 2020 meer stappen mogen maken, zou dat geweldig zijn. Het
tweede waar dan op ingezet zal worden is de begroeiing/ wegen rondom het
huis, moestuinen en daarmee weer richting meer zelfvoorziening gaan op het
gebied van eten.
Zoals Chacko tegen ons zei: Toen jullie hier kwamen was er niks en hebben we dit
alles opgebouwd. Dat lukt ons gewoon nog een keer. De volgende keer dat jullie hier
zijn staat er een nieuwe Our Home.
Met die gedachte gaan wij 2020 in.

