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Inleiding  
 
Een jaar waarin COVID-19 nog steeds de gemoederen veel bezig houdt en zorgt 
voor vertraging in veel aspecten in het leven. Zo ook nog steeds bij Our Home. De 
kinderen zijn deels naar school geweest, de school is deels open geweest, maar ook 
corona heeft huisgehouden bij Our Home. Quarantaines van Chacko, een aantal 
kinderen. Gelukkig geen ernstige gevallen, maar toch genoeg zorgen bij een al zo 
kwetsbare groep.  
Dankzij de geweldige steun van onze vaste donateurs hebben de kinderen in ieder 
geval altijd te eten, kleding, onderwijs en een dak boven hun hoofd.  
 
In het jaarverslag leest u waar het geld aan is besteed het afgelopen jaar, welke 
verandering hebben plaatsgevonden in Our Home en hoe wij en Chacko 2022 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 2021  
 
Helaas lijkt de samenvatting van 2021 heel veel op die van 2022. Vanwege 
corona en de vele quarantaines, lockdowns en zieken heeft de bouw van het 
nieuwe slaapvertrek grotendeels stil gelegen.  
Dit jaar hebben wij wel geld kunnen overmaken via Australië en dat geeft 
zowel ons, als Chacko veel rust.  
 
 
 

Ontwikkeling weeshuis Our Home en The Good Shepherd Public School 
 

Leden van de familie  
Dit jaar is er een jonge moeder met haar kind in de familie opgenomen. Op dit 
moment wonen er 25 kinderen bij Our Home. De oudere kinderen zijn inmiddels 
uitgevlogen en  studeren elders of wonen permanent elders.  
 
Onderwijs 
Alle kinderen gaan op het moment van schrijven naar school en dit blijft zo, mits 
corona geen roet in het eten gooit. Twee kinderen gaan dit jaar de middelbare school 
(12th grade) afmaken. Negen kinderen zijn aan het studeren om verpleger te 
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worden, waarvan 3 in hun laatste jaar zitten. Een van de kinderen is begonnen met 
een business studie. De rest zit allemaal in verschillende groepen op de basisschool 
en middelbare school.  
 
Gebouwen en grond 
De constructie van het gebouw gaat het heel langzaam. Dit komt omdat er te weinig 
geld beschikbaar is en ook doordat corona de bouw die gedaan kon worden heeft 
vertraagd. De kinderen slapen nu in een tijdelijk gebouw.  
 
De moestuin is door de vele regen dit jaar verwoest, maar ze zijn weer aan het 
opbouwen. De eerste vruchten kunnen alweer worden geplukt.  
 
De waterput werkt nog, maar de pomp en pijpen zijn aan vervanging toe. Er komt 
nog genoeg water uit, maar er gaat nu teveel water verloren.  
 

 
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.  
 
Geld overmaken  
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. Gezien er nog 
geen alternatieven zijn blijven wij op deze manier geld versturen.  
 
 
 

Jaarrekening 
Als bijlage vindt u de jaarrekening. Hier vindt u ook een eventuele toelichting.  
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Visie voor 2022  
 
Hoewel we niets meer met zekerheid kunnen zeggen tegenwoordig, mogen 
we wel hopen. Dit jaar komen de nieuwe slaapvertrekken af en de daarbij 
benodigde inrichting. Het zou geweldig zijn als we ook de waterput dit jaar 
kunnen repareren.  
Daarnaast blijven onze kerndoelen ook dit jaar staan. Geld voor onderwijs, 
medische zorg en genoeg eten.  
 
 

 


