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Beste vriend(in) van stichting B.Connected,
Graag willen wij u, middels deze nieuwsbrief, op de
hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen
Stichting B.Connected.
Een paar maanden geleden zijn Peter en ik naar
Noord-India geweest om de scholen in Leh en Digger
te bezoeken. In Leh staat de Riglam Model School.
Deze school wordt inmiddels al zeven jaar door
Stichting B.Connected ondersteund en is uitgegroeid
tot een school met ongeveer 160 leerlingen, goede
leerkrachten en faciliteiten. Door de groei van deze
school is er begonnen met het bouwen van nieuwe
lokalen, maar die waren helaas nog niet klaar tijdens
ons bezoek.
De school in Digger is een
klein schooltje met 36
leerlingen. Deze school
zal niet veel groter worden
omdat het gebied zo dun
bevolkt is. Twee jaar
geleden heeft Stichting
B.Connected voor deze
school een bibliotheek opgezet, lesmateriaal en
schoolbankjes gekocht. Ook voor deze school zijn
nieuwe plannen die u in deze nieuwsbrief kunt lezen.
We hebben dus veel voor de leerkrachten en
leerlingen van deze
scholen kunnen
betekenen.
Er is helaas ook een
schaduwzijde. Er zijn in
dit gebied
overstromingen
geweest. Krachtige
modderstromen hebben
veel schade aangericht.
Op het moment dat dit gebeurde waren Peter en ik nog
in India, maar we konden niet meer terug naar het
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getroffen gebied. Een leerling van de Riglam Model
is school hierbij omgekomen. Bij drie andere
leerlingen het complete ouderlijke huis verdwenen.
In deze nieuwsbrief doen we u vanuit verschillend
perspectief verslag over de oorzaken en gevolgen
van deze ramp.
Op vrijdag 26 november j.l. was de jaarlijkse
vriendenavond. Deze avond kregen de aanwezigen
een uitgebreid verslag van ons bezoek aan India
en de gevolgen van de natuurramp.
Onder de deskundige leiding van Corry Derksen
was er een dubbel-interview met de heer Kool,
secretaris van het dagelijks bestuur van het
Waterschap en voorzitter van de adviesgroep
Heesseltsche Uiterwaarden en Marcel Kamps,
bestuurslid van de stichting B.Connected.
Het thema van dit interview was “natuurlijk water”.
Een verslag vindt u verderop in deze nieuwsbrief.
Helga Wouterse- van Maren
Voorzitter.

Even voorstellen: Joyce en Bert
Eind vorig jaar hebben Dien en Albert van Maren,
bestuursleden van het eerste uur, statutair afscheid
genomen. Op verzoek van Helga zijn wij tot het
bestuur toegetreden. Wij zijn Joyce Jacobs en Bert
Oudenaarden. Vorig jaar woonden wij nog in
Ophemert, inmiddels zijn wij in verband met de
werkzaamheden van Joyce verhuisd naar Twente
en wonen we in Delden.
Joyce, 48 jaar en moeder van Bas, werkt als
regiomanager bij de Twentse Zorgcentra, een
organisatie voor hulp aan mensen met een
verstandelijke beperking. Een drukke, maar leuke
baan. Bert, 53 jaar, werkte tot voor kort bij een
adviesbureau voor de zorg en overheid.
Als vrijwilligers waren we al eerder betrokken bij B.
Connected en Bas heeft heel wat lootjes verkocht
voor de loterij over de afgelopen jaren.
Wij zetten ons graag in voor de stichting. De
kleinschaligheid en de rechtstreekse hulp die we
bieden aan kinderen in erg moeilijke
omstandigheden spreekt ons aan. We hopen dat
mede door de inspanning van B.Connected
kinderen in Ladakh een grotere kans hebben op
een betere toekomst. We besteden daar graag een
deel van onze vrije tijd aan.
Joyce Jacobs en Bert Oudenaarden
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Kunst voor Kids, 18 april 2010
Joyce Jacobs.
Het is alweer ruim een
half jaar geleden,
zondag 18 april dat
we in het Stroomhuis
in Neerijnen voor de
tweede keer een
kunst- en dienstenveiling hebben
georganiseerd. Het
doel van de veiling ligt
besloten in de naam
van de veiling “kunst
voor kids”. Door het
verkopen en veilen
van kunst wordt geld
“opgehaald” dat
geheel ten goede
komt aan de Riglam school. Dit keer wilden we geld
inzamelen om een start te kunnen maken met de
realisatie van een scheikunde en natuurkunde lokaal.
Net als in 2007 hebben veel kunstenaars en
professionele dienstverleners belangeloos hun kunst
en diensten beschikbaar gesteld. Maar liefst meer dan
100 kunstvoorwerpen en diensten wisselden tijdens de
veiling van eigenaar.
Voorafgaand aan de veiling is de kunst in een expositie
tentoongesteld. De variatie in technieken, stijlen en
vormen kwam op de expositie goed tot haar recht.

Ongeveer 200 belangstellenden hebben de expositie
en de veiling bezocht. Een heel mooi aantal, zeker
gezien het prachtige weer dat veel eerder uitnodigend
was voor een wandeling in de natuur dan voor een
bezoek aan een veiling.

taxateur. Enkele tientallen bezoekers hebben dit
gedaan. Soms na afloop met een teleurstelling,
maar meestal opgetogen over het verhaal over het
getaxeerde en soms ook in de sas over de waarde.
De middag heeft het mooie bedrag van ruim 8.000
Euro netto opgebracht. Dit bedrag kon bereikt
worden doordat de veilingmeester/taxateur, de
heer Baerveldt en de notaris de heer Koster uit
Waardenburg kosteloos hun medewerking hebben
verleend.

Vanzelfsprekend zijn we de gulle gevers van kunst
en diensten erg dankbaar. Zonder hen geen
veiling.
Met behulp van een aantal sponsoren en met de
inzet van onze vrijwilligers hebben we de kosten
laag weten te houden. Zodat de kinderen in Ladakh
zoveel mogelijk kunnen profiteren van onze veiling.

Joyce Jacobs

Tijdens de expositie was het mogelijk om kunst en
curiosa te laten taxeren door een professioneel
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News from India.

Wolkbreuk treft Choglamsar en de Riglam
school in Ladakh.

Tsewang Nurboo
Oogverslag van een leraar op de Riglam School
Respected sponsors, the day after Peter en Helga left
Leh, there were big incident with huge floods. It
destroyed lots of buildings. Lots of people died and lots
of people were missing as well as lot of people are lost
houses and family members in the flood. This was the
first historic huge flood incident in Ladakh. I felt to says
that one of the student of our school died in the flood
and three student lost there houses.
Here in school campus has been totally flooded. Mud
and garbage brought from the garbage area that is
dangerous for the health of our students and staffs.
Here one day all the parents came to school to clean
and label the ground but it’s a very difficult to make a
clean by people, we need a machine to clear the
school campus. The flood also damaged the wall, the
playground and material of the new construction. But
we were fortunately that nothing happens to the school
building.
The destruction was visible in every corner of the town
with mangled vehicles, fattened and semi- destroyed
houses, inclined or overturned signal towers, amid
roads in undated with mud and slush.

And another epicentre was the bus stand where the life
changed in a minute. This area is heavily devasted.
After the unfaithful flood and cloudburst most of the
people spent weeks on hill summits fearing fresh
mudslide in the plain areas. Most of
the people took shelter in
monastery. And many resident
make shift tents at a hillock near
Leh Palace. Inspite of being located
in the danger zone of flash floods.
Yours faithfully, Tsewang Nurboo
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Marcel Kamps
Een poging om deze ramp in dit zeer droge gebied
te verklaren.
Op 8 augustus viel in Choglamsar in één uur
250mm neerslag. Door de regen ontstonden
immense modderstromen. Deze hebben vele
levens gekost en een enorme schade aangericht.
Nog niet zo lang geleden was 20 mm neerslag per
jaar gebruikelijk in Ladakh.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Om dat
serieus te kunnen beantwoorden zijn er in India vier
vragen gesteld.
• Hoe kon het zo hard regenen? Ladakh kent
in tegenstelling tot grote delen van India
namelijk geen moesson?
• Speelt de algemene opwarming van de
aarde hierbij een rol?
• Kan de bevolkingsgroei en de veranderende
levensstijl van nomade naar agrarische
dorpsbewoner een rol spelen?
• En als laatste: waarom juist in Choglamsar?
Ladakh is door zijn ligging een koude hooglandwoestijn. De stijl oprijzende hoge bergen van
de Himalaya houden alle moessonwolken al ver
voor Ladakh tegen.

De wolken kunnen niet over de bergen en verliezen
hun neerslag op de eerste hellingen. Dit betekent
dat regenwolken in Ladakh vrijwel alleen kunnen
ontstaan door lokale verdamping. Dit is dezelfde
verdamping die bij ons zomers onweersbuien
veroorzaakt. Als deze wolken te groot en hoog
worden komen ze boven de Himalaya al snel in
aanraking met de zeer koude bovenlucht. Bij ons
zien we datzelfde gebeuren als de onweersbuien
aan de bovenkant afvlakken in de vorm van een
aambeeld. Deze extreme wolken kunnen een
wolkbreuk veroorzaken.
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Voor het ontstaan van deze wolken is veel warmte en
water noodzakelijk.
Is er dan meer warmte? Ja, de afgelopen 20 jaar is de
gemiddelde zomertemperatuur in Ladakh drie graden
gestegen. Voor de toeristen en bewoners een
aangenamer klimaat, maar daardoor is de vorstgrens
honderden meters omhoog gegaan en smelt er nu veel
meer sneeuw van de gletsjers dan in het verleden. Het
is aannemelijk dat dit met het opwarmen van de aarde
te maken heeft.
Aangezien de bewoners van Ladakh zomers
afhankelijk zijn van het smeltwater is deze ontwikkeling
ook op langere termijn zeer bedreigend. Zodra
belangrijke gletsjers in de toekomst helemaal
gesmolten zijn, zal de aanvoer van water zomers juist
sterk verminderen.

Maar waarom juist in Choglamsar bij onze school.
Choglamsar ligt centraal in het hart van deze green
belt. Twee bergketens met hoge Himalaya toppen
wijken hier verder uit elkaar. In het brede dal is een
grote groene zone ontstaan. In dit dal met de vorm
van een badkuip ontstaan door verdamping
regenwolken,die binnen het gebied tussen de
bergen blijven hangen en daar tot ontlading komen.
Zo is Choglamsar geworden tot bulls eye. Een
kreet bekend van het darten: de rode stip in het
midden waar alles op is geconcentreerd.

Bezoek aan Leh 2010,
Peter Wouterse

De bevolkingsgroei in Ladakh en de veranderde
levensstijl van nomade naar dorpsbewoner met de
focus op verbouwen van groente en fruit hebben een
groot effect op het landschap. Grote stukken grond
langs de rivieren en beken zijn de afgelopen 20 jaar
veranderd van een droog dor gebied in groene oases.
Ladakh produceert tegenwoordig veel fruit en groente,
maar dit kan alleen door zo veel mogelijk water van de
rivieren over de omringende landerijen te verdelen. Tal
van kanalen en slootjes doorsnijden de landerijen.
Tegenwoordig noemt men het gebied in Ladakh langs
de Indus “the green belt”. De groene gordel.

Juli 2010 was de maand dat wij weer bepakt en
bezakt met de nodige geschenken van en voor een
ieder namens B.Connected naar Leh te India
vertrokken.
Deze reis wordt altijd uit onze privégelden
bekostigd en absoluut niet door B.Connected
betaald. Dit omdat wij garant willen staan voor een
maximale financiële besteding aan onze schooltjes.
Details over deze reis hebben wij op de
vriendenavond op 26 november toegelicht. In dit
verslag hou ik het even bij het noemen van de
bevindingen en activiteiten.
De reis had dit jaar twee gezichten, het positieve
begin wat ik in mijn eerste deel van dit verslag zal
verwoorden en het negatieve slot.

Conclusie: er is in deze warmer geworden
hooglandwoestijn tegenwoordig veel meer water en
(m.n. oppervlaktewater) dan er ooit eerder is geweest.
De antwoorden op de vragen 2 en 3 zorgen
gemeenschappelijk voor het ontstaan van de grote
regenwolken. Het is aanzienlijk warmer geworden en
er is veel meer oppervlakte water beschikbaar
gekomen om te verdampen. Daarmee is het ontstaan
van forse regenbuien te verklaren.
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Wij troffen de school en de medewerkers in een
goed georganiseerde en disciplinaire staat aan. De
basis hiervoor was gelegd door de nieuwe
hoofdonderwijzer van de Riglam model school. Een
voormalige werknemer van het leger en van
Tibetaanse afkomst. Een voorbeeld van deze
goede organisatie uit zich in de bijscholingen voor
de huidige leerkrachten. Dit was altijd al een wens
van B.Connected en de leerkrachten en daar is nu
invulling aan gegeven.
Tevens hebben wij deelgenomen aan een
sollicitatie procedure voor een nieuwe leerkracht in
de kleuterklassen. De selectiecommissie bestond
uit 2 schoolbestuursleden, de hoofdonderwijzer,
Helga en ik. Een15 tal kandidaten werden in een
soort van Idols-achtige scene met vragen bestookt.
Een aantal kandidaten werd al na twee vragen
weer weggestuurd. Wij moesten punten met
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argumenten toekennen aan iedere kandidaat en na de
eerste ronde werden er twee uiterst geschikte
kandidaten geselecteerd.
Vol trots en verbazing was 1 van deze 2 kandidaten
een ex-leerling van de Riglam model school. Het zou
toch fantastisch zijn als de Riglam model een eigen exleerling tot leerkracht zou kunnen benoemen. Echter
het mocht niet zo zijn, want deze kandidaat had grote
plannen om in maart 2011 een vervolgstudie in New
Delhi te gaan volgen. En dus zouden wij slechts enkele
maanden plezier van haar mogen hebben De keuze
werd de andere dame, want over het algemeen zijn het
vooral vrouwen die in het onderwijs gaan.

Er is dit jaar ook een oudercommissie opgezet,
hetgeen bijdraagt aan een goede betrokkenheid
van de ouders bij de school. Dit resulteerde al gelijk
in een perfect door deze commissie
georganiseerde Parents-day. De leuke
aandoenlijke dansjes, waarbij mooi werd
gezongen, dit alles fraai aangekleed met een grote
opkomst.

Dan wat van de zaken die we dit jaar aldaar hebben
geregeld:
• De banden van de schoolbus zijn vervangen, deze
waren werkelijk spiegelglad.

•
•
•

•

De accu van de bus is vervangen omdat deze zijn
kracht had verloren.
De batterij van het zonne-energiesysteem was
versleten en is vervangen.
Er is lesmateriaal voor natuur-, scheikunde- en
biologielessen aangekocht.

En als laatste zijn er extra schoolbankjes
aangekocht.

De bouw van de nieuwe klaslokalen liet even op zich
wachten door een typisch Indiase dwaling. Wij hebben
gelukkig tijdens onze aanwezigheid dit zo goed als
mogelijk kunnen rechtzetten, zodat normaliter de bouw
weer gecontinueerd gaat worden

Ook de superlunch was door deze commissie
perfect georganiseerd. B.Connected en de school
zijn erg blij met deze commissie.
De school in de Nubra was dit jaar door de hevige
regenval niet te bereiken, maar we hebben wel op
een avond in Leh met twee vertegenwoordigers
van de school gesproken. Het was duidelijk dat
onze vorige investering, de schoolbankjes en
bibliotheek,een schot in de roos was. Op het
verlanglijstje van deze school staat nu een klas met
aan de zonkant dubbelglas en een zwarte muur,
zodat de warmte langdurig kan worden vastgehouden. Ideaal om langer in het najaar en eerder
in het voorjaar les te kunnen geven.
Dan het dramatische slot van onze reis, wat we
overigens pas weer in Holland hebben gehoord.
Hierover wordt in deze nieuwsbrief nog veel meer
geschreven. Hier staat hoe wij het hebben ervaren.
Toen we vertrokken was het al erg slecht weer.
Daarom hebben we tijdens onze tussenstop in New
Delhi een aantal keren tevergeefs geprobeerd
mensen in Leh te bereiken. Nu schrikken wij daar
niet echt van omdat de telefoon of elektra niet altijd
functioneert. Dit is een normaal dagelijks
verschijnsel, dus we hebben er eigenlijk verder
geen aandacht aan geschonken
Eenmaal terug in Nederland hoorden wij van het
noodweer. Zo’n ramp heeft in Leh nog nooit eerder
plaatsgevonden en het mag duidelijk zijn dat men
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zeer aangeslagen en onthutst is over dit
natuurverschijnsel.

Nieuwe website
Marcel Kamps

Voor de RIGLAM school, want daar gaat dan toch
meteen je bezorgheid naar uit, heeft dit geleidt tot 3
dakloze gezinnen en 1 kleuter heeft deze natuurramp
niet overleeft. De materiële schade is beperkt gebleven
tot de muur om het schoolterrein heen en veel
vervuiling op het schoolterrein. Dit terrein werd al snel
na het opmaken van de balans door de ouders
schoongemaakt.

Sinds het voorjaar is onze website door firma
Wollöf belangeloos opnieuw opgezet. We zijn erg
trots op het resultaat.
Bekijk onze website op: www.bconnected.nl

B.Connected heeft geld bijgedragen om de school zo
snel mogelijk weer in optimale conditie te krijgen.
Tevens hebben we besloten de opbrengst van de
loterij van dit jaar gedeeltelijk beschikbaar te stellen
aan de 4 meest getroffen gezinnen.
U begrijpt dat dit ook voor ons een zware domper was.
Met vereende krachten en ieders betrokkenheid is met
pijn in het hart het leven in Leh weer hervat. Iedereen
probeert het dagelijkse leven weer zo goed mogelijk op
te pakken.
Peter Wouterse
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Vriendenavond vrijdag 26 november
Geertje Westervelt

Vooral de foto waarop de krater zichtbaar is die
zich op maar een paar meter van de school bevindt
maakt indruk.

Een winterse avond in Ophemert, in een gezellig
zaaltje aan de voet van de kerk.
Het is nog voor half acht als de eerste bezoekers
binnendruppelen. Binnen is het lekker warm, er is
koffie en overheerlijke cake. De tafel met de prijzen
voor de loterij is rijkelijk gevuld.
Aan één van de tafels zitten de vijf dames van de
breiclub, die al sinds enkele jaren breien voor de
kinderen van de Riglamschool. Op de tafel liggen
enkele foto’s waarop te zien is dat hun truien, sjaals en
handschoenen goed terecht komen. Er is een foto van
alle kinderen met hun nieuwe outfit.

Het maakt in één klap duidelijk dat de opbrengst
van de loterij heel hard nodig zal zijn voor de
getroffen families.
Na een pauze die voorbij vliegt is het tijd voor een
dubbelinterview. Corry Derksen (Neerlandica, oudlerares en lokale bekendheid in Ophemert en
omstreken) neemt plaats als gespreksleider aan de
tafel. Haar tafelgenoten zijn Teus Kool en Marcel
Kamps
Het onderwerp van het gesprek is “natuurlijk
water”. Water in al zijn vormen van lieflijk tot uiterst
bedreigend.

De andere tafels zijn gevuld met diverse
belangstellenden en sponsoren. Ook de bestuursleden, vrijwilligers en de raad van toezicht zijn
vertegenwoordigd.
Om stipt acht uur opent de voorzitter, Helga Wouterse,
de vriendenavond. Ze heet iedereen van harte welkom
en stelt de
aanwezige
bestuursleden met
hun partners voor.
Na deze korte
introductie volgt
een verslag van
het bezoek dat
Peter en Helga
Wouterse deze
zomer aan Ladakh hebben gebracht. Een
indrukwekkend verhaal, voorzien van prachtige foto’s.
In deze nieuwsbrief kunt u het verhaal van hun reis
nog eens rustig nalezen.
Het wordt stil in de zaal als de op het grote
projectiescherm zichtbaar wordt hoe ernstig de
gevolgen van de modderstromen en de
overstromingen zijn die Ladakh begin augustus
hebben getroffen.
16-12-2010

Marcel Kamps legt uit welke oorzaken er mogelijk
hebben bijgedragen aan de overstromingen in
Ladakh en welke maatregelen er getroffen zijn door
de Indiase overheid. Teus Kool vertelt over de
kracht van het water in de regio, zowel historisch
als redelijk recent, aangevuld met een fraaie film
over het Waterschap Rivieren.

Het onderwerp spreekt iedereen zeer aan en de tijd
is dan ook te kort om beide sprekers voldoende
aan bod te laten komen.

Blz 7 of 8

Stichting
B.Connected

Nieuwsbrief
December
2010

Als laatste onderdeel van het officiële programma volgt
de trekking van de loterij, waarbij basisschool “de
Aanloop” regelmatig in de prijzen valt. Gelukkig is hier
een logische verklaring voor, want de school had met
de opbrengst van een project enorm veel loten
gekocht….

De avond wordt besloten met een hapje en een
drankje. We kunnen terugkijken op een geslaagde
vriendenavond.

SLOT
U draagt de activiteiten van Stichting B.Connected
een warm hart toe. Daar zijn wij u heel dankbaar
voor!
Dankzij u krijgen ongeveer tweehonderd kinderen
kans op goed onderwijs en hebben ongeveer
twintig medewerkers een vast inkomen.
Het is van groot belang dat we deze steun aan
deze kansarme kinderen kunnen continueren.
Hierbij kunnen wij alle hulp gebruiken.
Hebt u nog familie, vrienden, collega’s in uw
omgeving die interesse hebben in het helpen van
kansarme kinderen? Een inzamelingsactie
opzetten, donateur of vrijwilliger worden? Laat het
ons weten, want
alle beetjes helpen.
Goed onderwijs, lesmateriaal en kwalitatieve
leerkrachten geven deze arme kinderen een kans
in het leven!
U biedt ze een toekomst!
Namens Stichting B.Connected, alle
medewerk(st)ers en leerlingen van de Riglam
Model School en de school te Digger wil ik u
danken voor uw steun!

We wensen u prettige feestdagen en een gezond
en voorspoedig 2011
Helga Wouterse- van Maren.
Voorzitter.
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