Bijdragen

Artikel 24 lid 4 Successie wet 1956.

Wat voor Nederlandse kinderen zo gewoon
is, komt de kansarme kinderen van Ladakh
natuurlijkooktoe.Doordesteunvandonateursensponsorskunnendescholenblijvend
worden geholpen. Voor nog geen € 15,- per
kind per maand kunnen de kinderen gratis
onderwijsblijvenvolgen.
U kunt hieraan bijdragen door sponsor
of donateur te worden van B.Connected,
IBANnrNLŖśRABOŒŕŔŚŒŖśŚřŗ tenname
van Stichting B.Connected.Destichting
garandeert dat de gelden rechtstreeksten
goedekomenaanonderwijsinLadakhƁ


Stichting B.Connected is door de belastingdiensterkendalseenalgemeennutbeogende
instelling. Zij geniet daardoor voordeel voor
het recht van schenking en successie, terwijl
ookhaardonateursvoordeelkunnengenieten
voordeinkomstenbelasting.

Antwoordcoupon

Wilt u meer weten?
Kijkdanop:www.bconnected.nlofstuureen
berichtnaarinfo@bconnected.nl
OfneemcontactopmetHelgavanMaren
StichtingB.Connected
p/aReiniervanHaeftenlaanŖ
406œBROphemert

(Ingevuldecoupongraagsturenaanbovenstaandadres)

Naam
Adres
Postcodeenwoonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Steun een school in India
Elk kind heeft recht op onderwijs

wilbijdragenaandestichtingB.ConnectedomdescholeninIndiateondersteunen.
B.Connectedkanmaandelijks/perkwartaal/jaarlijksrekenenopeenbedragvan€ BBBBBBBBBBBB
opIBANnummerNLŖśRABOŒŕŔŚŒŖśŚřŗt.n.v.stichtingB.Connected(WestBetuwe).
Opdrachttotautomatischeincasso:
Ondergetekende:
Naam
Adres
Postcodeenwoonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
VerleenthierbijtoestemmingaandestichtingB.Connectedommaandelijks/perkwartaal/perjaar
eenbedragvan€ BBBBBBBBBBBBafteschrijvenvanrekeningnummerBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Handtekening:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

B.Connected
India vormt voor veel Nederlanders een vakanő
tielandbijuitstek.Zijrakengeboeiddoorde
cultuur, het landschap ende mensen.Daarnaast
ervaren ze schrijnende tegenstellingenen
problemen. Zo verging hettenminstePeter
WouterseƂ HelgavanMarenenMarcelKampsƂ
deintiatiefnemersvandestichtingBƁConnected
indenoordelijkstedeelstaatLadakh.

Toekomstmuziek
Leven op grote hoogte
Ladakh, centraal gelegen in het machtige
Himalaya-gebergte, is een zeer arm, droog,
bergachtig gebied met hooggelegen passen.
De winters zijn er lang en streng, de zomers
kortenheet.Erwonenvriendelijke,doorgaans
boeddhistischemensendieveelalvandelandbouwleven,voorzoverdatinditbarre,droge
klimaatmogelijkis.Hetinkomenligtvaakonder het bestaansminimum. De grootste stad
van Ladakh is Leh. Met een bevolking van 1
persoonperkm2ishetgebiedzeerdunbevolkt.

Naar school in Ladakh
De kinderen uit Ladakh zouden graag naar
een uitstekende school gaan als hun ouders
dattenminstezoudenkunnenbetalen...
Maar de meeste arme inwoners van Ladakh
kunnen het schoolgeld en de bijkomende
kosteneenvoudigwegnietopbrengen.
In Leh staat de RIGLAM-school. Een school
met veertien leerkrachten die goed onderwijs
biedt.Ouderswillennietslieverdanhunkinderen naar die school kunnen sturen. Hierdoor wordt zowel de toekomst van hun kinderen als hun eigen oude dag veiliggesteld.
De RIGLAM-school heeft met de hulp van
B.Connecteddeafgelopenjarenalveelkindereneenbijzonderekansoponderwijsgegeven.
In de Nubravallei staat nog een schooltje.
Ongeveer 8 maanden per jaar is deze vallei
moeilijkbereikbaar.B.Connectedsteunthier
deenthousiasteleerkrachtenmetlesmateriaalenbehuizing.

Doelstelling B.Connected
B.Connected ondersteunt het onderwijs in
Ladakhinderuimstezinvanhetwoord.
Het is een idele stichting waarvan de
opbrengsten voor minimaal 90%  direct ten
gunstekomenvanhetdoel.Datis:structureel
verhogenvanhetopleidingsniveauinkansarmeomgevingen.Destichtingwildedoelstel-

lingbereikendoorgoedescholingmogelijkte
makenvoorkinderenvanarmeouders.DebijdragevanB.Connectedmaaktonderwijsvoor
iedereen toegankelijk! B.Connected steunt
tevens de lokale economie door alle gelden,
zondertussenkomst,terplekketebesteden.

Resultaten

B.Connected wil in de toekomstmiddels
meerprojectenbeterefaciliteitenbieden,zoals:
¥betere behuizing; de leerlingen zitten in
onverwarmde lokalen, terwijl het er in de
(lange)winterergkoudis!
¥meubilair; kleine kinderen zitten op een
betonnenvloer:omziekvanteworden!

Deafgelopenjarenisalveelbereikt,zoals:
Een schoolbus Kinderen wonen ver van
school. Voorheen liepen ze dagelijks  tot 2
uurheenenookweerterug.Debusislokaal
inIndiagekochtenaandeschoolinbruikleen
gegeven.Zowakenweoveruwgiften!
KlaslokalenDrienieuweklaslokalenzijngebouwdvoordejongsteleerlingenƁVolledig
ingerichtmetisolerendehoutenvloeren.
Bibliotheek Wat is een school zonder bibliotheek met boeken? Geschonken door een
businessclub,isdezetrotsvandeschoolnueen
aangenameverblijfplaatsvoordekinderendie
thuiszeldenoverboekenkunnenbeschikken.
Spelen Wat is een kinderleven zonder spelen? Thuis wacht het harde leven van meewerkenophetland.Maardeschoolbeschikt
nu over een speelplaats met speeltoestellen
eneenveldvoorvolleybal,cricketenvoetbal.
Lesmateriaal De lokalen zijn ondertussen
deels voorzien van de lesmaterialen om het
lerengemakkelijkertemaken.
SalarissenB.Connectedbetaaltmetdankaan
ruim 200 enthousiaste Nederlandse sponsoren,scholenenbedrijvenookdekostenvan
de leerkrachten, een kok en een chauȔeur.
Goedonderwijsstaatofvaltmetdebeschikbaarheidvangemotiveerdeleerkrachten.En
gemotiveerdzijnze!

¥beterelesprogrammaÕs,aansluitingopvervolgonderwijsenookspeelmateriaal;
¥salarissenvoorbehoudvangoedeleerkrachten(ookinIndiastijgendesalarissen).
Allefaciliteitenzijnbedoeldommeerkinderenstructureeltoegangtotgoedonderwijste
geven.Omditterealiserenisveelgeldnodig.
Uwbijdrageiszeerwelkom.

Samenwerking
B.Connected werkt in Ladakh samen metdeLBA
(LadakhBoedisticAssociation)eenBoedhistische
welfareorganisatiediezichinzetvoorde
armekinderenvanLadakh. B.Connected bezoekt
jaarlijksdescholen en zorgt dat de gelden
zondertussenkomst worden besteed aan het
beoogdedoel.. Geen complexe organisatie dus.
Hethartopdegoedeplekendirectesteun!

