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Inleiding
Hoe wrang om in de inleiding van het vorige jaarverslag te lezen dat dit jaar in het
teken van wederopbouw zou staan na de verschrikkelijke regenval van vorig jaar.
Corona heeft de wereld redelijk stil gezet en zeker Our Home. Hoe het hun allemaal
is vergaan leest u in dit jaarverslag.
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.
Meer foto’s en informatie vindt u ook in onze nieuwsbrieven.
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 2020
Corona houdt al bijna een heel jaar de wereld in zijn greep, zo ook Our Home. De
bouw van het nieuwe slaapvertrek is meerdere malen stil gelegd. Er is in 2020 dus
bar weinig gebeurd op het gebied van ontwikkeling.
Pas heel laat in 2020 konden wij eindelijk via een omweg geld versturen. Hierdoor
hebben de schulden zich ook opgebouwd. Inmiddels voor een deel gelukkig weer
afgelast door het verstuurde geld.
De kinderen van Our Home hebben thuisonderwijs gehad, in een lockdown gezeten.
Gelukkig zijn ze op het moment allemaal gezond en hebben een onderkomen.
2021 zal wederom een zwaar jaar worden, maar wij als Staal blijven ons inzetten
voor Our Home.

Ontwikkeling weeshuis Our Home en The Good Shepherd Public School
Corona
Corona is nog steeds heel aanwezig voor ons allemaal, zo ook in India en bij Our
Home.
Bincy, die als zuster werkt heeft overuren gedraaid om alle corona zieken te helpen.
Chacko vertelde dat Bincy een hele gewaardeerde collega is door haar enorme inzet.
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Helaas werden zowel zij als Chacko geveld door corona. Beiden zijn inmiddels
gelukkig beter. Door snel in quarantaine te gaan is het niet verder verspreid.
Een hoop dingen gaan een stuk lastiger door Corona. Het bouwen gaat door, maar
heel langzaam.
De kinderen krijgen net als bij ons twee keer het geval is geweest thuis onderwijs
middels werkboekjes en opdrachten.
Geld overmaken
Geld versturen blijft heel lastig. Chacko krijgt wat geld uit Australië, maar de schulden
lopen op. Gelukkig kan hij nog wel bij de winkel op de pof kopen en door corona
komt het elektriciteitsbedrijf niet langs om de elektriciteit af te sluiten. Ieder nadeel
heb ze voordeel moeten we maar denken.
De bank in India blokkeert geld als het niet van familieleden komt, Western Union
doet hetzelfde. In deze Coronatijd worden er blijkbaar heel veel mensen opgelicht en
om dit te voorkomen worden enorm veel transacties geblokkeerd.
We versturen het geld nu via Australie. Een broer van Chacko woont daar en kan wel
geld overmaken naar hem. Wij hebben hem in India ook ontmoet. Hoewel het geen
lange termijn oplossing is, zijn we ontzettend blij dat we na maanden niets eindelijk
weer iets kunnen versturen.
Nieuw gezinslid
Bineesh en Khala hebben een nieuwe baby gekregen. Hoera!!

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.
In onze jaarrekening kunt u precies terug zien hoeveel donaties wij hebben
ontvangen en op welke moment wij dit naar India hebben gestuurd. Dat is dit jaar dus
heel weinig geweest, zoals hierboven uitgelegd.
Wij zijn ontzettend blij met onze vaste groep donateurs die de afgelopen jaren
getrouw iedere maand geld overmaken.
Vanwege corona kon dit jaar niet de jaarlijkse samplesale van Cortina worden
gehouden en zijn er ook geen inkomsten via andere acties.

Jaarrekening
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Als bijlage vindt u de jaarrekening. Hier vindt u ook een eventuele toelichting.

Visie voor 2021
Het jaar 2021 staat wederom volledig in het teken van wederopbouw. Hierbij is
nog steeds de eerste pijler om te zorgen dat er weer woongebouwen met
inboedel staan voor alle kinderen van Our Home.
Het is evident dat 2021 een lastig jaar zal worden. Corona zal nog steeds voor
een groot deel bepalen wat er wel en niet kan. Het is bepalend voor het
onderwijs en de gezondheid van de kinderen. Ook zal het de bouw van een
nieuw huis niet bespoedigen. We blijven ons inzetten om de donaties bij
Chacko te krijgen.
Hoewel we hopen dat een deel dit jaar al naar de bouw kan gaan, is het nu
vooral afwachten wat de toekomst gaat brengen.

