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Voorwoord
Beste vriend(in) van stichting B.Connected,
Allereerst wil de stichting B.Connected u,
namens de kansarme kinderen in NoordIndia, hartelijk danken voor uw steun in het
afgelopen jaar. Dankzij u kunnen deze
kinderen naar school. Hierdoor krijgen zij de
mogelijkheid te werken aan een goede
toekomst.
Afgelopen zomer hebben Peter Wouterse,
Marcel Kamps en Helga Wouterse-van Maren
de Riglam Model School bezocht. Zij waren
aangenaam verrast door de vorderingen die
de school gemaakt heeft. Het gaat geweldig
goed!
De kinderen waren blij en tevreden en ze
vorderen goed met de leerstof. Het aantal
kinderen op de school groeit nog steeds.
In deze nieuwsbrief kunt u daarover een
uitgebreid verslag lezen van Marcel Kamps.
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Zoals u weet heeft de stichting
B.Connected de financiële boekhouding in
twee delen gesplitst.
Een deel bestaat uit éénmalige giften,
acties etc. Met deze bron van inkomsten
kunnen we projectmatige uitgaven doen,
zoals voor de bibliotheek, de schoolbus,
de schoolbankjes, de bouw van lokalen en
nog veel meer.
Het andere deel bestaat uit de regelmatige
giften van de vrienden van de stichting.
Met deze inkomsten kan de stichting de
continuïteit van de school waarborgen.
Hiervan worden onder andere de vaste
kosten betaald, zoals de salarissen van de
leerkrachten, de buschauffeur, de bewaker
en de schoonmaakster .Op dit moment zit
de stichting aan het maximum bedrag
dat ze kan betalen aan salarissen. Het
aantal leerlingen groeit echter en er is een
enorme inflatie in India gaande. Daarom is
het noodzakelijk en vormt het tegelijkertijd
ook een uitdaging om extra “vrienden van
de stichting” te werven. Maar…. hoe
krijgen we dat voor elkaar?
Hebt u daarvoor een suggestie? Stuur die
dan naar marcel@bconnected.nl
Bij deze nieuwsbrief vindt u twee flyers
van Stichting B.Connected. Misschien hebt
u een familielid of kennis die
geïnteresseerd is in het werk van de
stichting en met behulp van deze flyer een
goede indruk kan krijgen van al hetgeen er
voor de kansarme kinderen wordt gedaan.
Bij voorbaat hartelijk dank voor het
meedenken!
Helga Wouterse- van Maren
Voorzitter.
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Nieuws uit India
INTRODUCTION OF RIG-LAM SCHOOL
Ladakh derives its name from La-dags, which
means land of high passes. It is located at an
average 11500 ft. above sea level. One of the
highest inhabited atmosphere.The 80% of
ladakhi people are remained very poor. So, it
is difficult to send their children to a good
school, as it charges high fees. So the
parents have no alternative. Because of
this, Rig-lam School came into existence. The
reason being to give the pupils of ladakhi and
Himalayan region quality education into make
them contributing members in the society.

HISTORY OF RIG-LAM SCHOOL
Earlier Rig-lam School was situated in
champa (a village near Leh town). At that time
the school ran on the fees collected from the
pupils. Due to some reasons the strength of
pupils started decreasing year after year. So
the principal decided to close the school
because she was not able to pay the salary of
the staffmembers., because only those pupils
were left who were not able to pay their tuition
fees. So, the parents of these pupils
requested Lama Thupstan Wangchuk to take
the charge of the school. Than Lama
Thupstan Wangchuk kept those few pupils in
a private building in rented and continued to
run the school. There he kept those children
and gave them education for two years.
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Than he talked to the local government to
give him land for opening a new school. Af
ter getting the land he built eight
classrooms, an office,a kitchen and a
staffroom. Then he shifted those children
to the new building but he did'nt change
the name of the school, Rig-lam School. At
starting, there were only 24 pupils and 6
staffmembers. After 2 years Lama
Thupstan Wangchuk found a sponsor from
the Netherlands. Slowly, the strength of
the pupils also started increasing. In order
to run the school generously
the immediate need was a schoolbus, as
small pupils had to be transported to their
respective house safely, because the
school had no hostelfacilities. Then the
sponsor (B.Connected) provided us with a
schoolbus. Afterwards a few new teachers
were appointed. Now, the number of the
teachingstaff has increased to 11 including
the principal and 4 non-teaching
staffmembers. All the salaries of the
principal, the teacher and non-teaching
staff are given by the sponsor (BConnected) in the Netherlands. The
teachers are doing their best to give
quality education to the poor pupils.
Besides teaching we use to do some extra
curricular activities like sports competition,
dance , quize, drawing etc.
Our sponser B.Connected of the
Netherlands also provided us with 7
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laptops to give the pupils computereducation.
They also provided us with lots new and
interesting books and a television to increase
pupils vocabulary and to gain knowledge.

They also provided us with playing tools for
the kindergarten. Every year when they
visited Rig-lam School they bring lots of gifts
and clothes for the poor pupils. The pupils
feel so much delighted after getting the gifts.
Every year the pupils eagerly wait for their
sponsor. At present we have 141 pupils in our
school who are mostly very poor orphans and
belong to far flung areas. These pupils are
getting free education due to the help of
B.Connected in the Netherlands.
We are doing our best to shape the future of
the pupils and we hope that our relationship
will continue forever with our sponsor
(B.Connected Netherland)so that more and
more poor pupils get education from the Riglam School to become a better citizen
tomorrow.

Specially thanks for Mrs. Helga Wouterse
President and members of B.Connected in
the Netherlands. (Holland)

In de schijnwerper: Secretaris
B.Connected
Wie : Marcel Kamps, geboren 8 maart
1964, vader van Veerle (10 jaar) en
samenwonend met Geertje Westervelt.
In het dagelijkse leven kort samengevat:
IT-manager bij een grote internationale
machinebouwer en samen met Helga en
Peter Wouterse oprichter van
B.Connected.
Naast een volle zakelijke agenda probeer
ik de overige tijd goed en zinvol te
besteden. Zoals bij zo velen is dat continu
een kwestie van prioriteiten stellen. Voor
mij zijn dat: mijn gezin, B.Connected,
sociale contacten en behoorlijk wat sport
en reizen. Hier ligt dan ook de link naar
B.Connected.

Mijn band met B.Connected
Hoe ik bij B.Connected betrokken ben
geraakt?
Net terug van een reis naar Ladakh, waar
Peter en Helga hadden kennis gemaakt
met Lama Wangchuk, bespraken zij en ik
in de nazomer van 2003 hoe goed wij het
hier in Nederland hebben en hoe anders
en hard het leven is in Ladakh. Met een
flinke brok reiservaring wordt het
makkelijker om het leven in ons landje te
relativeren en de noden elders te zien. Wil
je daar iets aan veranderen, dan moet je
beginnen bij de basis en dat is het
onderwijs. Precies datgene waar Lama
Wangchuk om vroeg: goed en toegankelijk
onderwijs.

Editor
Tsewang Nurboo (Accountant)
Tashi Angmo (Science teacher)
Diskit Palzom (English teacher)
Tashi Palzom (Social teacher)
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nummer één. Dat is elke keer weer een
ervaring waar je innerlijk rijker van wordt.
Het is de mix, die het leven maakt tot wat
het is: de hectiek van de baan en de ethiek
van een goed doel. Onze welvaart in
Nederland en het gevoel van welzijn in
Ladakh. Leren van andere culturen en
Nederland leren kennen door de ogen van
anderen.
Voor mij speelt B.Connected hierin een
centrale rol.
Marcel Kamps

Reisverslag van het bestuur aan India
Zo kwam van het een het ander. Het privéinitiatief veranderde al snel in de richting van
een professionelere opzet, het idee van een
stichting werd geboren. Toen de realisatie
nog.
Soms heb je een beetje geluk nodig. De
stichting B.Connected. bestond al (wel vrijwel
ter ziele, maar toch) en als secretaris van
deze stichting kreeg ik van het toenmalige
bestuur toestemming om de bestaande
stichting om te vormen tot wat we nu zijn.
Hierdoor beschikten we per direct over een
KvK-inschrijving, een bankrekening, geld (de
eerste 1500 euro), een logo, briefpapier etc.
Al met al een vliegende start en sindsdien
hebben we de vaart er goed in weten te
houden.
Op het jaarlijkse bezoek aan de RIG-LAM
school verheug ik me telkens weer.
Het is even weg zijn uit onze eigen hectiek,
een stap in een compleet andere wereld. Een
wereld waarvoor B.Connected veel kan
betekenen, veel met weinig middelen. Het is
ook een wereld die je veel teruggeeft, zeker
wat betreft de manier waarop de mensen met
elkaar omgaan. Bij ons gaat het toch meer en
meer om het individu. In Ladakh staan de
samenleving en de familie nog steeds op
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De bestuursleden Peter Wouterse, Helga
Wouterse –van Maren en Marcel Kamps
waren in juli op de RIG-LAM school.
Enerzijds om het afgelopen schooljaar te
evalueren en de plannen voor de toekomst
bepalen en anderzijds om een tweede
project in Digger op poten te zetten.
Hier volgt een verslag van hun bezoek.

In de loop der jaren is de reis naar India
voor het drietal een reis naar een verre,
maar bekende wereld geworden, naar tal
van bekende mensen. Klinkt dit als sleur?
Misschien wel, maar dat is het absoluut
niet.
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De reis naar Ladakh is een reis die de nodige
voorbereiding vergt, een reis vol
verrassingen, en altijd weer een bijzondere
ervaring. “ Wie goed doet, goed ontmoet” is
een gezegde dat zeker geldt in Ladakh.
De eerste dag stonden de kinderen en het
personeel van de RIG-LAM school het drietal
op het vliegveld op te wachten met
bloemetjes en kadaks (sjaaltjes die je geluk
brengen). Voor de meeste kinderen
betekende dat om 5:00 uur ‘s morgens
opstaan!
Lichamelijk is zo’n eerste dag behoorlijk
zwaar. Je kunt wel merken dat je daar boven
de 3500 meter hoogte bent. Hoe fit je ook
bent, deze hoogte doet een aanslag op je
conditie. Elke 100 meter lopen is alsof je een
kleine marathon hebt gelopen. Uitrusten en
acclimatiseren zijn dan ook de toverwoorden,
maar daar was eigenlijk geen tijd voor.
RIG-LAM:
De tweede dag ging het drietal echt aan de
slag. Vooral de aankomst bij de school was
zoals altijd speciaal. Alle kinderen stonden
het bezoek netjes in een rij op te wachten.
Iedereen even een hand geven en bijpraten.
Het gehele team van vorig jaar was nog
aanwezig evenals veel kinderen die er toen
ook al waren. Dat is een teken dat het goed
gaat met de school.
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Dit jaar is de school gegroeid naar 140
kinderen en de lagere klassen zitten dan
ook erg vol. Een klas krijgt vanwege
ruimtegebrek zelfs geregeld in de
openlucht les. Dit betekende al direct een
serieuze uitdaging voor de bezoekers.
Op school viel meteen op dat er zoveel
positiefs gebeurd was: meer discipline,
een volleybalveld met eigen competitie,
extra activiteiten buiten het lesprogramma.
Norbu, de enige mannelijke onderwijzer,
heeft zijn tijdelijke rol van hoofdonderwijzer
uitstekend ingevuld. Helaas heeft hij niet
de benodigde diploma’s voor deze
belangrijke functie.
Voor de bezoekers was het vinden van
een nieuwe hoofdonderwijzer(es) dit jaar
dan ook een belangrijke actie. Een goede
invulling van deze functie is noodzakelijk
voor de groei en bloei van de school en
voor de samenwerking met B.Connected.
Voor de overvolle lagere klassen zijn we
op zoek gegaan naar een extra kinderjuf.
Beide functies zijn intussen ingevuld. Als
sponsor heeft B.Connected bij
benoemingen een belangrijke stem.
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“Maar ook in India staat de tijd niet stil en kan
in een jaar veel veranderen”. Vorig jaar stond
deze zin in de nieuwsbrief. Toen ging het over
een mogelijke samenwerking met “the new
Millenniumschool”. Deze zin geldt nog
steeds. Het afgelopen jaar is die mogelijkheid
besproken met de sponsor van de new
Milenniumschool ”Ecohimal”. B.Connected
heeft besloten om deze optie niet verder uit te
werken. De redenen zijn de groei van beide
scholen en de verschillen in visies op diverse
terreinen. Als alternatief is nu samen met
Lama Wangchuk een onderzoek gestart naar
de mogelijkheid om gezamenlijk drie nieuwe
klaslokalen te bouwen. Tijdens een volgende
reis zal hierover een definitieve beslissing
genomen worden.
Een andere belangrijke taak is de controle
van de financiën.. Gelukkig wordt de
boekhouding zeer nauwkeurig bijgehouden
en dat is voor B.Connected,, als wakers over
de door u geschonken bijdragen, een
geruststellende gedachte..
Een gehele ochtend werd besteed aan het
verdelen van de meegebrachte cadeaus.
Eerst werd door de leraren bepaald wie wat
zou krijgen. Dit gebeurde heel gericht. Er
werd vooral rekening gehouden met de
armoede binnen een gezin. Het was een
genot om te zien hoe blij de kinderen
waren(en de leraren trouwens ook!).
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Daarnaast werden er gesprekken gevoerd
over de toekomst, zowel met het bestuur
(de board) van de school en met Lama
Wangchuk,als met de onderwijzers en de
kinderen. Dit jaar was het bezoek door het
bestuur van de RIG-LAM goed voorbereid
waardoor echt spijkers met koppen
konden worden geslagen. Er zijn
belangrijke afspraken gemaakt,
bijvoorbeeld over de hoogte van de
salarissen, een lastig thema waarbij de
financiële draagkracht van B.Connected in
evenwicht moet zijn met een reëel India’s
salaris; over de inrichting van de klassen
met nieuwe schoolbankjes en over
lesmateriaal voor de kleintjes..

Nieuw project in Digger:
B.Connected heeft ook een nieuw
schooltje in het hart gesloten, een zeer
arm schooltje in Digger (in de afgelegen
Nubravallei vlakbij China en Pakistan).
Een vallei die maar enkele maanden per
jaar bereikbaar is en daardoor sterk op
zichzelf is aangewezen. Het schooltje
draait op het enthousiasme van de eigen
bevolking, maar zonder financiële
middelen. Daarom heeft B.Connected
besloten een steentje bij te dragen in de
vorm van meubilair, boekenkasten en
schoolbankjes. Volgend jaar gaat de
stichting met deze school in gesprek over
een nieuw, ‘winterhard’ klaslokaal.
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Bruiloft in Ladakh
Naast alle zakelijke aspecten was er dit jaar
nog een heel bijzondere gebeurtenis. De
bruiloft van een goede vriend. Een grootse
happening doorspekt met traditie en zeer
afwijkend van een Nederlandse bruiloft.
Nadat de astroloog de juiste datum had
bepaald en beide families overeenstemming
hadden bereikt over de uit te wisselen
cadeaus, bleef er precies één week over voor
het organiseren van twee grote separate
feesten, één gegeven door de bruidegom
voor zijn familie en vrienden en één door de
bruid voor haar verwanten. In Nederland
zouden het eerder twee reusachtige
vrijgezellenparty’s genoemd worden. Na
afloop van alle rituelen op haar feest, ging de
bruid mee naar de familie van haar
toekomstige man en werd ze daar, na een
boeddhistische ceremonie, midden in de
nacht, in de echt verbonden met de
bruidegom en opgenomen in zijn (dus haar
nieuwe) familie.

Geslaagde vriendenavond
Opnieuw was de vriendenavond dit jaar
een informatieve, maar vooral gezellige
avond. We waren even bang dat er een
lage opkomst zou zijn in verband met de
schoolvakantie, maar gelukkig mochten
we rekenen op vele trouwe vrienden van
de stichting.

Marcel Kamps en Helga Wouterse
vertelden over hun reis naar India. Zo is
gebleken dat zowel de leraren als de
monnik zich nog positiever opstelden als
voorheen,, openstonden voor ideeën en
ook zelf met initiatieven kwamen.
Daarnaast vertelden Marcel en Helga over
de plannen voor volgend jaar. Het plan is
om het schoolgebouw te vernieuwen en uit
te breiden met extra lokalen en een
gemeenschappelijke ruimte.

Al met al was het weer een erg intensief
bezoek . Veel gezien, veel gehoord, veel
indrukken opgedaan. Nu is het tijd om de
opgedane ervaringen en indrukken in
Nederland op een rijtje te zetten en om te
zetten in daden.
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In de pauze kon iedereen genieten van
een hapje en een drankje en werd de
loterij gehouden. 1500 loten à 1 euro zijn
er verkocht. Deze opbrengst zal naar een
nieuw project gaan voor een andere
school in India.
Vervolgens wist Helga iedereen te boeien
met haar reisverslag over een huwelijk dat
ze daar mochten bijwonen. Dat gaat er
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toch wel heel anders aan toe dan hier, maar
net als hier gaat het gepaard met mooie
traditionele rituelen.

SLOT
Via deze nieuwsbrief hebben wij getracht u
op de hoogte te brengen van de laatste
ontwikkelingen bij Stichting B.Connected.
Ik hoop dat wij u hiermee voldoende
hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog
vragen hebben, stuur dan gerust een email (marcel@bconnected.nl) en wij
beantwoorden uw vraag met alle plezier.
Ook kunt u voor actuele informatie de
website van de stichting bezoeken.
(www.bconnected.nl).
Wij hopen dat u stichting B.Connected blijft
steunen, want de kinderen rekenen op u.

Helga Wouterse- van Maren
Voorzitter B.Connected
Het is voor het bestuur belangrijk deze
vriendenavond te blijven organiseren. Het
blijkt een goed klankbord te zijn om wensen
en opmerkingen kwijt te kunnen, zowel voor
het bestuur als voor de aanwezige vrienden.
Komt u volgend jaar ook (weer)?
Nathalie Blind
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