Gefeliciteerd! Ons kindje kan op eigen benen staan.
Op donderdag 20 oktober , tijdens de bestuursvergadering van Stichting B.Connected, hebben we
vastgesteld dat de Riglam Model School volwassen is en dat de school op eigen benen kan staan. Dat
betekent dat we kunnen stoppen met onze stichting. Eind 2017 zal het zover zijn.
Even een korte terugblik: In 2003 zijn de oprichters Helga, Peter en Marcel
gestart met B.Connected, een stichting met als doel beter onderwijs voor
kansarme kinderen in Ladakh. Een snelgroeiende groep mensen wilde zich
inzetten om de op dat moment noodlijdende Riglam Model School van de
Lama Wangchuk in Leh te steunen. Ons kindje was daarmee geboren.
Sindsdien is er heel veel gerealiseerd. Het schooltje is gerenoveerd en
uitgebreid met extra lokalen en voldoet aan de eisen van nu. Verder zijn tal
van voorzieningen sterk verbeterd. Zo is er nu ook water, electra en voldoende
lesmateriaal op de Riglam Model School. Een project waar we erg trots op
konden zijn was de nieuwe schoolbus.
De lessen worden inmiddels al jaren verzorgd door gediplomeerde leerkrachten die door
B.Connected worden betaald.
De eerste jaren werd de school grotendeels bestuurd door het bestuur van
Stichting B.Connected. Dit was haalbaar omdat er aanvankelijk maar 26
leerlingen waren. Het aantal leerlingen groeide echter snel. Hierdoor werd het
steeds moeilijker om vanuit het verre Nederland de school aan te sturen. We
vonden een professionele partner in de LBA (Ladakh Buddhist Association). Dit
is een non‐profit organisatie, die bestaat uit vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking en zich inzet
voor de inwoners van Ladakh. We hebben nu ongeveer zes jaar samengewerkt en het is gebleken dat
zij eerlijk, capabel en gemotiveerd zijn.
Tijdens ons vorige bezoek aan Ladakh hebben we met LBA uitgebreid gesproken over de toekomst
van de Riglam Model School. Er kwam duidelijk naar voren dat de Riglam Model School onder de
hoede van de LBA stap voor stap geheel zelfstandig aan het worden is.
Er zijn verschillende bronnen van inkomsten voor de Riglam Model School gecreëerd. Zo zijn er
bijvoorbeeld op het schoolterrein winkeltjes gebouwd voor de verhuur. De huurinkomsten zijn
uiteraard geheel voor de school. Doordat de voorzieningen op de school
nog verder zijn verbeterd is het ook mogelijk om onderwijs te geven aan
leerlingen van wie de ouders wel schoolgeld betalen. De extra klassen zaten
immers nog niet vol en er is nu voldoende capaciteit om ook deze leerlingen
op te nemen. Deze betalende leerlingen kunnen meer en meer aan de
salarissen van de leerkrachten bijdragen terwijl de kansarme kinderen gratis les blijven krijgen!
Ons tweede project, de school in Digger, hebben we jarenlang ondersteund met lesmateriaal. Zo
hebben we bijvoorbeeld een bibliotheek, computers met een aggregaat, schoolboeken en ander
lesmateriaal, schriften, schoolbankjes etc. voor hen gekocht. Dit is een overheidsschool en de
salarissen van de leerkrachten worden daarom door de overheid betaald. Inmiddels zijn ook zij door
de stichting B.Connected goed voorzien van lesmateriaal en andere benodigdheden.

Gelet op de hierboven beschreven ontwikkelingen hebben we besloten dat we de Stichting
B.Connected in de loop van volgend jaar kunnen opheffen.
We hebben voldoende geld in kas om tot eind 2017 de salarissen van de leerkrachten aan te vullen.
Tot die tijd heeft de LBA de tijd om de financiering volledig over te nemen.
Aan het einde van 2017 kijken we hoeveel geld er nog in kas is en zullen het dan nog resterende
bedrag verdelen over deze twee scholen.
Concreet betekent dit dat we vanaf oktober 2016 stoppen met het innen van automatische incasso’s
en dat we ook stoppen met het actief werven van fondsen.
Het kindje is volwassen geworden! We kunnen het loslaten, onze taak zit er haast op.
We kunnen concluderen dat dit mooie project is geslaagd door de jarenlange samenwerking tussen
u, LBA, donateurs, sponsors, vrijwilligers en het bestuur van de stichting! Gefeliciteerd!
Zonder uw trouwe steun was dit absoluut niet mogelijk geweest!
Dus vooral BEDANKT!! Dit namens alle kansarme kinderen die dankzij u onderwijs hebben gekregen.
Helga van Maren, voorzitter B.Connected

Stichting B.Connected
p/a De Hoef 54
6581 JJ Malden
tel. : 06‐51590053
mail : marcel@bconnected.nl

Bijlage: volgens onderstaande planning zal B.Connected haar activiteiten beëindigen per
31.12.2017
Actie

datum

1) Brief aan donateurs en begunstigers en begunstigden met aankondiging dat
BConnected per 31 december 2017 stopt

nov 2016

2) Beëindiging incasso bijdragen van donateurs

okt 2016

3) Maandelijkse betaling van salarissen aan onderwijzend personeel Riglam School
tot uiterlijk

dec 2017

4) Opmaken laatste jaarrekening per 31.12.2017

begin 2018

5) Eventueel resterende financiële middelen naar Riglam en Digger overmaken

begin 2018

6) Uitschrijven van de Stichting bij KvK en ANBI

begin 2018

7) Op de website zal een aantal van bovenstaande acties zichtbaar worden gemaakt,
zodat de afwikkeling tot aan de opheffing door alle betrokkenen kan worden gevolgd.

