Het beleidsplan 2020-2025
Wat doet Stichting Staal?

Het doel van Stichting Staal is om, door lokale bevolking opgerichte,
ontwikkelingsprojecten van pedagogisch en onderwijskundig advies te voorzien en
zodoende de kennis en zelfredzaamheid te vergroten en het financieel
ondersteunen van Our Home onder leiding van Chacko K. Matthew.

Stichting Staal is een kleine stichting met grote plannen, maar is zich terdege
bewust van het belang kleine stappen te nemen. Daarom verleent Stichting Staal
momenteel alleen adviezen en financiële steun aan het project Our Home. Het
advies wat wij geven is wanneer er vragen zijn vanuit Chacko, Avi of de
leerkrachten van The Good Shepard Public School, zullen wij samen met hun
onszelf, rekening houdend met de cultuur, de vragen stellen: Waar ligt de
hulpvraag? Hoe bereik je de kinderen? Hoe ondersteun je emotioneel beschadigde
kinderen? Hoe stuur je een klas aan?

Our Home is een weeshuis in Kerala, India, waar Chacko en Avi Mathew de zorg van
vijftig kinderen op zich nemen. Aangesloten bij Our Home zit de school The Good
Shepard Public School, waar Chacko en Avi ook de zorg voor dragen. De school
biedt, naast de kinderen uit het weeshuis, ruimte aan zo’n 250 leerlingen.
Hoe werft Stichting Staal geld?

Stichting Staal ontvangt zowel gelden uit vaste maandelijkse donaties als eenmalige
donaties. Laatstgenoemde werft Stichting Staal uit het actief onder de aandacht
brengen van de stichting bij zowel bedrijven als particulieren. Dit doet Stichting
Staal door middel van verschillende acties. Hierbij valt te denken aan een
sponsoractie waarbij sympathisanten van de stichting geld ophalen door de
Kilimanjaro te beklimmen, maar ook door kleding in te zamelen en te verkopen op
een tweedehands markt. Daarnaast hebben wij een aantal jaren inkomsten uit
kerstmarkten van scholen in Nederland en de sample sale van bedrijven.

Hoe beheert Stichting Staal het vermogen?

In Nederland wordt het geld door de bestuursleden van Stichting Staal beheerd. In
overleg wordt maandelijks gekeken hoeveel geld er over wordt gemaakt naar het
project in India. Hier worden de opbrengsten uit de vaste, maandelijkse donaties
voor gebruikt.

Het geld dat wij maandelijks versturen wordt aan het volgende uitgegeven:
•

Voedingsmiddelen.

•

Schoolgeld en middelen.

•

Kleding.

•

Huisvesting.

•

Medische hulp.

In overleg met Chacko heeft Stichting Staal altijd geld op de Nederlandse rekening
staan, als een reserve in geval van nood. Deze ‘buffer’ wordt verworven uit actie
opbrengsten.

Contractueel is het zo vastgelegd dat Chacko en Avi geen persoonlijke giften
kunnen aannemen. Bezit hebben zij beiden niet. Het stuk land waar zowel de
school als het weeshuis op gebouwd is, staat op naam van de kinderen van Our
Home. Dit geldt ook voor de bankrekeningen. Uiteraard zijn Chacko en Avi als
volwassenen en oprichters/leiders van het weeshuis wel verantwoordelijk voor de
uitgaven. Maar door de zaken op deze manier te regelen is Stichting Staal ervan
verzekerd dat het geld en bezit aan de kinderen besteed wordt en in de toekomst
ook in hun handen zal blijven. Zo zullen zij altijd een huis hebben.

Ook het nieuwe stuk land staat op naam van de kinderen.

Plannen van Stichting Staal 2020-2025
Door de jaren heen hebben zowel wij, als Chacko veel plannen gehad. Veel zijn er
uitgevoerd. Soms alleen door Staal (project cooperatief leren), soms samen met
anderen (Biblionef en studenten – zie hiervoor de jaarverslagen). Nog veel vaker
door het doorzettingsvermogen van Chacko en de financieen van Staal; een nieuw
meisjeshuis en jongenshuis, verbeterde school faciliteiten, meerdere opleidingen
voor de kinderen van Our Home.
Een enorme ravage door een overstroming en corona hebben een streep gezet door
alle toekomstplannen. De komende jaren zullen enkel in het licht staan van
wederopbouw en het dagelijkse levensonderhoud van Our Home.
Zo willen we ervoor zorgen dat het nieuwste slaaphuis, gepland voor corona, kan
worden afgemaakt in de komende jaren. Zodat de kinderen weer opnieuw een
veilig thuis hebben,
We willen blijven mee financieren in vervolgopleidingen van de kinderen van Our
Home.

We willen ervoor zorgen dat er een goede watervoorziening is op het nieuwe stuk
land.
De komende jaren hopen wij een goede structurele oplossing te vinden voor het
versturen van het geld naar Our Home.
Mocht er wederom advies en ondersteuning op afstand nodig zijn binnen de school
zullen wij dit ook bieden.

