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Beste donateurs en sponsors,
Vol blijdschap kunnen wij u in deze tweede
nieuwsbrief vermelden dat de afgelopen
periode wederom een groot succes is!
Velen voelen zich betrokken bij de kansarme
kinderen uit Ladakh en helpen hen een
toekomst op te bouwen. Ons stichting mag
daarin coördineren en wij zijn trots op het
vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in
het werk stellen om uw vertrouwen niet te
beschamen!
U weet dat wij proberen van de vaste
donaties de maandelijkse kosten te betalen,
zoals bijvoorbeeld de salarissen van de
leerkrachten en overig personeel, de
verzekering en brandstof voor de schoolbus
etcetera.
(De bus wordt keurig onderhouden,
glimmend en vol met blijde kinderen rijdt hij
door de straten van Ladakh).
Daarnaast willen we graag ieder jaar extra
inzamelen voor een verbetering op de
Riglam Model school. Dit doen wij door
verkoop van kaarten en
verjaardagskalenders, op markten staan met
allerlei activiteiten, meditatie-avonden en nog
veel meer.
Ook worden wij geholpen door sponsering
van een aantal bedrijven, de soroptemisten
West Betuwe en scholen.
Dit jaar hebben twee scholen zich ingezet
voor de Riglam Model school namelijk de
lagere school te Buurmalsen en de Herman
Broere school te ´s Hertogenbosch.
De school uit Buurmalsen heeft een
sponsorloop en een hele leuke fancy-fair met
een spookhuis, slangenbezweerders,
restaurant en diverse andere activiteiten
georganiseerd.
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De Herman Broere school uit ´s
Hertogenbosch heeft een prachtige
musical, een bloemenverkoop, een diner
en een sponsorloop/-zwemmen gehouden.
De kinderen, leerkrachten en ouders
hebben zich vol enthousiasme, en met
groot succes, ingezet voor het onderwijs
van de kansarme kinderen in Ladakh! Eén
van de leerlingen heeft een stukje
geschreven. Deze hebben we geplaatst in
de nieuwsbrief, andere ingezonden stukjes
kunt u lezen op onze website.
Fantastisch, ontzettend bedankt!
Op 12 juni zijn Marcel, Peter en ik naar
Ladakh geweest om zonne-energie, een
watervoorziening, lesmateriaal en een
bibliotheek op de Riglam Model school te
realiseren. Wij hebben ook twee
computers met printers meegenomen,
zodat de kinderen leren omgaan met dit
medium.
In deze nieuwsbrief vindt u ook de
ervaringen van Joke Goyer, zij heeft
tijdens haar vakantie in India een bezoek
gebracht aan de Riglam Model school.
Kijkt u mee door haar ogen?
Helga Wouterse- van Maren.
Voorzitter stichting B.Connected
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Een ingezonden stukje van een leerling
van de Herman Broere school
Hoi, ik ben Nik van Hoogstraten en ik speelde
de baas van een arbeidsfabriek in de Musical
Nando. Half februari begonnen we met de
eerste repetitie. De eerste repetitie, daar vond
ik niks aan, maar al gauw werd het leuk dat ik
elke donderdag moest oefenen.
Op 5 april sta ik dan ineens voor de generale
repetitie op de Binkhorst….in de grote zaal,
voor 200 mensen.
Het was heel gezellig en het ging allemaal
goed. We werden geschminkt en het was ook
best spannend… het was de eerste keer voor
publiek en dat ging toch goed.
Na deze generale repetitie voelde ik me
helemaal happy, dus ik had zin in de
donderdag en vrijdag (7 en 8 April).
Het is dan eindelijk zover…
Om 15:15 uur mochten we nablijven op
school en om 17:00 uur werden we geroepen
voor het eten. Het was lekker en gezellig. Na
het eten gingen we schminken en daarna
wachten met z’n allen, wachten bij de tv met
chips en limonade.

Het weekend na de musical was ik leeg, ik
vond het zo erg dat het voorbij was dat ik
er verdrietig van was. Maandag toen ik op
school kwam en ik zag alle leraren en
leerlingen weer, toen moest ik echte een
traantje laten… In vind het zo jammer dat
het over is….
Maar… ik heb een hele goede herinnering
aan deze musical die we met z’n allen
hebben gedaan voor de kinderen in India
en Sri Lanka.
Ik ben er trots op en zal het niet gauw
vergeten.
Apetrots ben ik op ons allemaal, iedereen
die meegeholpen heeft dus hartstikke
bedankt.
Nik van Hoogstraten

Het was net een grote familie… Het optreden
was goed verlopen en na het optreden kregen
we bloemen en gingen we dansen van
blijdschap.
We kregen een grooooooot applaus en waren
heel blij. Ik heb me op school nog nooit zo fijn
en gelukkig gevoeld. Alles was super!!!.
Vrijdag ging het net zo goed, alleen kwamen
toen mijn ouders, broer, neefje en oma kijken,
dus extra spannend!!!
Vrijdag kregen we als kado nog een fotolijstje
en mooie foto van de musical, onze directeur
deed een heel mooi woordje en de
organisatoren kregen bloemen.
Het was voor mij allemaal te gek, super,
super… Het was moeilijk afscheid te nemen.
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MPS-donatie
MPS: het bedrijf
MPS bestaande uit MPS meat processing
systems en AQUA industrial watertreatment is
één van de grootste en belangrijkste
leveranciers van knowhow, machines en
systemen aan de vleesverwerkende industrie.
Daarnaast is MPS in deze sector
toonaangevend in systemen voor het
zuiveren van afvalwater. MPS is gevestigd in
Lichtenvoorde en telt ruim 250 medewerkers.
MPS heeft 100 jaar ervaring en in deze
periode zijn talloze installaties gerealiseerd in
nagenoeg alle landen ter wereld.

Ruim 14 jaar werk ik nu bij MPS. Een
turbulente periode waarin het bedrijf
meerdere malen in een diepe crisis zat.
Enkele jaren geleden is het bedrijf
overgenomen door een tweetal enthousiaste
ondernemers Willem Voorvaart en Serge
Kremer en sindsdien zitten we zakelijk
behoorlijk in de lift. Maar gelukkig niet alleen
zakelijk. Beide heren hebben als motto: als
het met het bedrijf goed gaat, gaat het ook
goed met het personeel. Als medewerkers
hebben we dit regelmatig ervaren.
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MPS en B.Connected
Voor mij en B.Connected geldt dat nu in
het bijzonder. Willem wist dat B.Connected
vorig jaar voor de RIGLAM-school een bus
had geregeld en vond dat een perfecte
actie.
November vorig jaar belde hij me op en
zei: ik ga je gelukkig maken, kom even
langs. Zonder er verder nog woorden aan
vuil te maken of informatie na trekken
vertelde hij dat MPS meat processing
systems en AQUA industrial
watertreatment de school een donatie
zouden gaan schenken. Een forse donatie
van 5000 Euro, die bereikt is door het
verzenden van een digitale kerstwens.
Het geld wat MPS en AQUA normaliter
zouden hebben besteed aan papieren
kerstkaarten is nu voor het goede doel,
ons goede doel in Leh. Met het geld is in
overleg met lama Wangchuk en Tenchoej,
de hoofdonderwijzeres een tweetal
projecten gerealiseerd. In juni vertrokken
Peter, Helga en ik naar Ladakh om deze
projecten verder op te starten.
Al met al een unieke ervaring. In
Nederland in onze “druk druk” en
“graaiers”cultuur lijkt soms alles om
bedrijfswinst, shareholdersvalue etc te
draaien. We vergeten soms hoe goed wij
het hebben. Voor ons zijn zoveel zaken
vanzelfsprekend, die het voor grote
groepen op de wereld niet zijn. Ik ben blij
dat ook bij ons in het bedrijf naast het
zakelijke ook het sociale gezicht nog
steeds aanwezig is. Ook dit verrijkt het
bedrijf.. Men zegt wel “wie goed doet,
goed ontmoet’ en zo is het.
Marcel Kamps
Secretaris B.Connected & manager
IT&IBS MPS
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Donateurbijeenkomst november 2004
Op 19 November 2004 vorig jaar was er een
gezellige inloop bij Peter en Helga. Belangrijk
voor ons allen is de betrokkenheid van één
ieder bij B.Connected. En die betrokkenheid
is er: een grote groep van enthousiaste
sponsoren en donateurs heeft van de
gelegenheid gebruik gemaakt om uit de
eerste hand kennis te nemen van ons eerste
grote succes: de bus.
In een gezellig aangeklede omgeving en
voorzien van een hapje en een drankje heeft
iedereen die avond kunnen kennismaken met
ons reisverslag over India. Helga en Marcel
hebben, ondersteund door een
diapresentatie, een verhaal verteld over al
onze inspanningen om de bus bij de school af
te leveren. Voor en na de presentatie was er
voldoende ruimte voor persoonlijke vragen,
waar ook ruimschoots gebruik van werd
gemaakt. Al met al een zeer geslaagde avond
die zeer zeker voor herhaling vatbaar is.
Afgelopen juni zijn we weer een aantal weken
naar Ladakh en de RIG-LAM-school geweest
om nieuwe projecten op te starten.
Gegarandeerd dat er in het najaar weer
genoeg te vertellen valt om jullie wederom
van een interessant verhaal te kunnen
voorzien.
Het is tenslotte aan jullie, de donateurs en
sponsors, te danken dat wij de wensen van
de kinderen van de RIG-LAM Model school
kunnen invullen.

Voor Stichting B.Connected stonden wij
met een, al zeg ik het zelf, een fantastisch
mooie kraam met prachtige sieraden uit
India en onze verjaardagskalenders.
Daarnaast hebben we de passanten
verrast met het lakken van hun nagels en
konden ze een 10-tal minuten ontspannen,
terwijl wij hen een heerlijke stoelmassage
gaven. De mensen waren dolenthousiast.
En ook was het leuk om, aan de hand van
de foto’s van India, met mensen over ons
doel te praten. Al gauw merkte ik dat het
hen iets deed en dat ze, net als wij, de
kinderen graag een handje willen helpen.
Mijn gedachten gaan vaak naar monnik
Wangchuk uit en als hij hierbij was
geweest, had hij ongetwijfeld gezegd: “It
was a happy day, Yulee!”.
Nathalie Blind

Markt in Heeselt
Wat is het toch leuk om op creatieve wijze
geld in te zamelen voor de school in India. In
Heeselt wordt jaarlijks een markt in een grote
schuur gehouden voor een ander goed doel,
nl. Ronald Mc.Donaldfonds, waar ook wij
mochten staan met een kraampje. Er waren
diverse kraampjes zoals handwerk, kaarten,
leuke raadspelletjes en een eet- en
drinkcorner.
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Reis naar India
Namens het bestuur zijn Peter , Helga en
Marcel in juni naar Ladakh geweest. Drie
weken zijn we druk geweest om de school te
helpen. Tien uur per dag of meer waren we in
de weer, maar het resultaat mag er zijn. Een
korte opsomming:
een zonne-energiesysteem voor
minimaal 5 uur stroom per dag;
• 2000 liter schoon drinkwater per week;
• een bibliotheekruimte met meubilair,
gevuld met boeken, 2 computers
printers en een TV/DVD combinatie;
• een sportveld en speelterrein met
schommels, glijbanen, wip en klimrek;
• peuterklassen voorzien van
vloerbedekking en gordijnen.
• .
Alles mogelijk gemaakt door uw donaties
vanuit Nederland.
Een uitgebreid reisverslag kunt u lezen op
onze website www.bconnected.nl en u bent
van harte welkom op 18 november a.s. bij
onze donateurbijeenkomst.
•
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Verslag van een van onze sponsorenWat
w:
Hallo lezers,
Een verslag van mijn kennismaking met Lama
Wangchuk, zijn team, hun inzet en
enthousiasme voor de toekomst van
kansarme kinderen.
Mijn reis vanuit Delhi naar het noorden van
India, Ladakh, stond vast en was geboekt
toen ik hoorde over een door Peter en Helga
Wouterse, twee van mijn dorpsgenoten,
geadopteerd schooltje in Leh. Daar ik op die
reis verschillende dagen in Leh zou
doorbrengen, maakte dit mij bijzonder
nieuwsgierig. Ik was vast van plan het
schooltje te gaan bekijken.
Toen ik vorig jaar op een dag in mei Lama
Wangchuk in Varik voorbij reed, dacht ik
nogmaals bij mezelf: “ik kom u en uw
schooltje bezoeken in Leh”. En dat is
gebeurd. Met een paar medereizigers hebben
we een busje gehuurd met chauffeur die na
enige informatie wist waar we zijn moesten.
Hij heeft ons naar de school voor
weeskinderen gebracht; een eerder project.
We werden zeer gastvrij ontvangen.
Het was net of een Nederlandse Delegatie
waren. We moesten kennismaken en Lama
Wangchuk werd opgetrommeld.
Hij leidde ons rond en stelde ons voor aan
personeel en leerlingen, die ons voorlazen en
toezongen. In de peuterklas zagen we allerlei
herkenbare spelletjes en puzzeltjes op de
schappen liggen: allemaal geschonken uit
Nederland. We zijn werkelijk in alle klassen
geweest. Na de bezichtiging hebben we
gezellig in de eetzaal thee gedronken.
Hierna werden we door onze chauffeur en in
gezelschap van de Lama naar het
geadopteerde schooltje met de naam RigLam-Model School gereden.
Hier stond de gele bus te blinken die net door
de Stichting was aangeboden.
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Een geweldige Stichting!!!
Dit gaf ons een trots gevoel, wat ons
aanspoorde om ook te gaan doneren.
Op deze school ook weer kennismaken
met enthousiast personeel en kinderen.
We werden weer rondgeleid.
De wanden van de klassen waren
verfraaid met foto’s en tekeningen,
gemaakt door de kinderen uit de
gemeente Neerijnen. Het was emotioneel
om te zien: zulke lieve bescheiden
kinderen, zittend op hun hurken, met hun
tassen die als tafeltje dienden voor zich.
De kinderen zaten op versleten
vloerkleden of op een kale grijze vloer.Ze
wilden zo graag leren, wat zonder geld van
anderen niet mogelijk is omdat hun ouders
zo heel erg arm zijn.
Nu kunnen ze zelfs al met de schoolbus
van ver opgehaald worden. Dat is nodig
want het gebied is heel erg uitgestrekt.
Zodoende krijgen deze kinderen een kans
op een toekomst.
Ook hier weer die gastvrijheid. We
mochten niet verder gaan voordat we er
geluncht hadden, wat ons zeer
bezwaarde, want ze hebben zelf toch al zo
weinig.
Na afscheid te hebben genomen met de
belofte het schooltje te promoten, zagen
we buiten naast het gebouwtje een groot
contrast: aan de ene kant een school waar
kinderen keurig in uniform liepen uit een
milieu waar ouders het wel kunnen betalen
en aan de andere kant onze geadopteerde
school.
Dan is het fijn om te weten wat er mensen
zijn die zich inzetten voor de mogelijkheid
om ook kansarme kinderen die toekomst
te bieden.
Stichting, een welverdiend compliment
voor jullie project.
Joke Gooyer
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Wat hebben we tot nu toe bereikt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B.Connected betaalt de salarissen van
de leerkrachten en ondersteunend
personeel.
Deze salarissen zijn op concurrerend
niveau gebracht, wij willen deze crew
graag behouden
Recent is lesmateriaal geleverd
Wij coachen en steunen het
lerarencorps in hun doelstelling om de
school optimaal te laten presteren.
Ons grootste succes : een schoolbus
die de kinderen ophaalt en
terugbrengt.
Een zonne-energiesysteem voor
minimaal 5 uur stroom per dag;
2000 liter schoon drinkwater per week;
Een bibliotheekruimte met meubilair,
gevuld met boeken, 2 computers
printers en een tv/DVD combinatie;
Een sportveld en speelterrein met
schommels, glijbanen, wip en klimrek;
Peuterklassen voorzien van
vloerbedekking en gordijnen.
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Activiteiten
Al uw gedachten los laten, een totaal
ontspannen gevoel hebben.........?
Dit kan u ervaren op de maandelijkse
meditatieavonden van B.Connected!
Ieder tweede vrijdag van de maand kunt u
kennis maken met een meditatietechniek
en zult u met een heerlijk ontspannen
gevoel de week afsluiten.
U kunt zich opgeven bij Albert en Dinie
van Maren (0344-651499) of op
info@bconnected.nl.
U bent van harte welkom!
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Helga Wouterse Instituut voor
huid- en lichaamsverzorging,
Keizerstraat 8 te Varik
Kosten: 12 euro/avond.
Workshop Chinees schilderen
Gerard Velders hebben wij leren kennen
op één van zijn prachtige exposities.
Vol passie vertelde hij over de typische
schildertechnieken van de Chinese kunst.
Op zondag 30 oktober a.s. is er onder zijn
leiding een workshop Chinees schilderen
voor beginners. U kunt reserveren voor
deze workshop bij Albert en Dinie van
Maren (0344-651499) of via
info@bconnected.nl.
Gerard is slechts één dag aanwezig dus
wij raden u aan snel uw plaats te
reserveren!
Aanvang: 13.30 uur.
Locatie: Helga Wouterse Instituut voor
huid- en lichaamsverzorging,
Keizerstraat 8 te Varik.
Kosten: 35 euro per persoon, inclusief
lesmateriaal en koffie/thee.
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Wijnproeferij:
Er wordt in oktober een wijnproeferij door
slijterij Hogendijk in Culemborg
georganiseerd. B.Connected krijgt 10% van
de opbrengst van de wijnverkoop. Tijdens
voorproefavond is een keuze gemaakt voor
“B.Connected wijnen” welke gedurende een
periode worden gepromoot. Echt aan te
bevelen wijnen. Per fles gaat er 1 euro naar
B.Connected. Lama Wangchuk heeft de
winkel persoonlijk bezocht en was erg onder
de indruk van de inrichting en de
betrokkenheid van het personeel en diens
plannen voor B.Connected. Slijterij Hogendijk
is erg actief om voor B.Connected een
serieuze bijdrage te leveren.
Donateuravond
Na het enorme succes van vorig jaar houden
we dit jaar wederom een donateuravond op
vrijdag 18 november a.s.
Graag willen wij u verslag doen van alle
activiteiten voor B.Connected tijdens onze
laatste reis naar India. Prachtige beelden
zullen onze woorden ondersteunen.
U kunt zich voor deze avond opgeven bij
Albert en Dinie van Maren (0344- 651499) of
via info@bconnected.nl
Wij verwelkomen u graag, de RIG-LAM
school is een project van ons samen!
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Helga Wouterse, Instituut voor huiden lichaamsverzorging,
Keizerstraat 8 te Varik.

Slotwoord
Namens het gehele bestuur wil ik u uit de
grond van mijn hart bedanken voor
uw donaties, hulp en vertrouwen
gedurende de afgelopen periode.
Wij hopen dat u via onze stichting de
kansarme kinderen in Ladakh nog lang
zult steunen.
Tijdens ons verblijf in India hebben Lama
Wangchuk, de leerkrachten, de
kinderen en de ouders van de kinderen
ons gevraagd u allen ontzettend te
bedanken en te vertellen dat u iedere dag
in hun gedachten bent.
Dankzij u durven zij de toekomst met
vertrouwen tegemoet te zien!
Helga Wouterse- van Maren.

.
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