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Beste vriend(in) van stichting B.Connected,
Met veel plezier sturen wij u de nieuwsbrief van stichting
B.Connected.
Het is alweer enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief van ons hebt
ontvangen. Namens het gehele bestuur onze excuses dat u hier zo
lang op hebt moeten wachten. Dit wil echter niet zeggen dat er geen
activiteiten zijn geweest.
Dit jaar is er een donateur naar Ladakh geweest en zij heeft daar de
Riglam Model School bezocht. Ze kwam zeer enthousiast terug. Een
samenvatting van haar bevindingen kunt u verderop lezen.
Zoals u ook in deze nieuwsbrief kunt lezen zijn we naar het jaarlijkse “kasteeltuin-concert” te Ophemert
geweest. Hier hebben we picknick-pakketten verkocht, zodat men tijdens het concert ook heerlijk kon genieten
van allerlei lekkernijen. Het was een zeer geslaagde middag. Het was prachtig weer, een mooie locatie en
waar we veel contacten hebben kunnen leggen voor B.Connected.
We hebben ook rupee-certificaten geïntroduceerd. Voor een bedrag naar keuze kunt u een rupee-certificaat
kopen. Op dit certificaat staan diverse foto’s van de kinderen voor wie het bedrag is bestemd en natuurlijk zit er
een originele rupee op bevestigd. De komende periode wordt u hier verder over geïnformeerd.
Binnenkort zal er weer een loterij plaats vinden. De vergunning is aangevraagd, de meeste prijzen zijn al
beschikbaar.
We hebben met het bestuur een uitgebreide brainstormsessie gehad om leuke en creatieve ideeën te krijgen
voor activiteiten om geld in te zamelen. Er zijn hier diverse ideeën uit ontstaan en we gaan er een aantal
organiseren.
Natuurlijk zouden wij het erg fijn vinden als u ons zou willen helpen om een aantal activiteiten te organiseren.
Hoe meer zielen, hoe meer betrokkenheid en activiteit. Indien u interesse heeft om te helpen bij bepaalde
activiteiten om geld in te zamelen voor de kansarme kinderen, kunt u zich opgeven bij marcel@bconnected.nl.
Wij waarderen uw hulp heel erg!
Wij wensen u veel leesplezier.
Helga van Maren
Voorzitter Stichting B.Connected.

23-2-2014

Blz 1 of 6

Stichting
B.Connected

Nieuwsbrief
februari 2014

Verslag 2013 (Peggy Teunisse)
Afgelopen zomer heeft Peggy Teunisse namens B.Connected de Riglamschool bezocht.
Peggy heeft haar bezoek samengevat met de volgende woorden: “Ons bezoek aan de Riglam school was
geweldig en ontroerend omdat je enerzijds ziet hoe goed al het geld besteed wordt maar je wordt ook geraakt
door al de kinderen die dank zij onze gezamenlijke steun een kans krijgen op een beter leven en onderwijs.
Het enthousiasme en de inzet van de docenten aldaar en al die vrolijke kindergezichten zullen ons nog heel
lang bijblijven!!!”

Één van de nieuwe lokalen

Een traditionele dans tijdens Parents day

Onderstaande artikel werd gepubliceerd in het dagblad van Leh nav de Parents day .
Het artikel bericht over de ouderdag (parents day) die elk jaar
wordt georganiseerd en waarin de kinderen hun resultaten
presenteren aan ouders en genodigden. Parents day is samen
met de picknick het hoogtepunt van het schooljaar..
Enkele quotes: “LBA president Tondup Tsewing bedankt
B.Connected voor haar steun aan de school.”
“De school wordt gerund door de LBA maar wordt ondersteund
en opgericht door B.Connected.”
Hij verteld tevens dat 95% van de salarissen wordt betaald
door B.Connected en spreekt zijn hoop uit dat B.Connected de
school blijft steunen.
Enkele woorden van Peter Kunzang (LBA en voorzitter van de Riglam school)
Dear sponsors,
The B.Connected foundation has been helping and supporting Riglam
school for such a long time and the school has progressed a lot during all
these years as you know the students who are studying in Riglam school
belongs to far flung areas of Ladakh and the students parents are poor
and all the parents are not in a position to give good education to their
children. This has made possible by the sponsors and members of B
Connected foundation to give quality education to all these needy
children.The school is really progressing and doing well with your help and
support and LBA is also helping in to run the school and this collaboration
is really working and will continue to help Riglam school in future.
Many thanks and regards
P.Y.Kunzang
Chairman Riglam School
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Verslag van de penningmeester
De economische crisis heeft ook voor B.Connected consequenties. In 2013 heeft een aantal van onze
donateurs hun bijdrage stopgezet. De meest gehoorde reden is dat het financieel niet meer op te brengen is en
dat er keuzes gemaakt moeten worden.
B.Connected staat hierin niet alleen. Veel goede doelen hebben hiermee te maken. Dit neemt niet weg dat het
een zorgelijke ontwikkeling is voor onze stichting. We zullen dan ook nog meer ons best moeten doen om u en
nieuwe donateurs te enthousiasmeren. We zijn hierover als stichtingsbestuur al hard aan het nadenken.
Gelukkig is er ook goed nieuws. We zijn elke maand in staat onze bijdrage aan de salarissen voor de Riglam
school te voldoen en we hebben een gezond banksaldo. De opbrengsten uit de acties, zoals de loterij, kunnen
dan ook geheel ten goede komen aan de diverse projecten.
We kunnen met trots stellen dat de Riglam school steeds beter voor zich zelf kan zorgen. Het zieltogende
schooltje van weleer floreert met de steun van ons en de LBA.
De LBA heeft voor een stabiele situatie op de Riglam school gezorgd en de LBA heeft alles in zich om de
school met veel minder financiële steun van onze stichting draaiende te houden.
Dit heeft ons doen besluiten om onze steun aan de Riglam school langzaam af te bouwen ten gunste van
andere kansarme kinderen. Tijd voor een duidelijk nieuw project! De afbouw van de steun is in goed overleg
met de LBA geregeld en het is ook zeker reëel dat ons volgende project samen met LBA zal worden opgestart.
De LBA kent de behoeften en heeft de lokale aanwezigheid.
Wij hebben met uw steun de middelen om wensen waar te maken.
Graag wil ik nog een woord van dank uitspreken aan de firma van Noord uit Tiel en in het bijzonder aan Ard
Hermsen. Zij stellen elk jaar belangeloos onze jaarrekening op en helpen ons ook om te voldoen aan te steeds
strenger wordende richtlijnen die gelden voor goede doelen.
Als laatste wil ik u allen hartelijk bedanken voor uw bijdrage en hoop dat we nog lang op uw steun mogen
rekenen.
Geertje Westervelt
Penningmeester

Mag ik me voorstellen: Chris van Driel.
Hallo, graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Chris van Driel.
Ik woon met Helga van Maren samen in Ophemert. Hier hebben we het heel fijn. Wij
hebben twee kinderen die getrouwd/samenwonend zijn en twee kleinkinderen. Samen
met mijn zoon heb ik enkele schildersbedrijven. Onze opdrachtgevers bestaan uit
particulieren, scholen, instellingen en bedrijven. Ook hebben wij ons gespecialiseerd in
monumentale panden, restauratie- en renovatie- werkzaamheden door middel van oude
technieken. Mijn hobby’s zijn: wielrennen, watersport, reizen en muziek luisteren.
Door Helga ben ik in contact gekomen met Stichting B.Connected en hoop ik hierin ook
mijn steentje bij te kunnen dragen. Mijn dochter zit in het onderwijs en daardoor ben ik
indirect hierbij betrokken. Het onderwijs voor kinderen in Nederland is gelukkig goed geregeld. Ieder kind krijgt
een basis voor een goede toekomst mee. Maar helaas is dit niet overal op de wereld het geval. Zo ook niet in
Ladakh.
Maar een ieder kind heeft naar mijn mening recht op onderwijs. Vandaar dat ik me vol enthousiasme wil
inzetten voor Stichting B.Connected.
Chris van Driel
23-2-2014
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Concertpakket bij tuinconcert bij kasteel Ophemert
Op 29 september vorig jaar heeft B.Connected tijdens het
buiten concert op Kasteel Ophemert aandacht gevraagd
voor de kansarme kinderen uit Ladakh. Naast onze
informatiestand was er ook de mogelijkheid om door ons
samengesteld concertpakket te kopen. Door dit picknick
gevoel effect kon nog meer worden genoten van het
concert.
Picknicken is op de Riglamschool het jaarlijkse schooluitje. Geen Efteling, geen Snowworld, maar één dag per
jaar met z’n allen naar een mooie plek en genieten van weinig. Op de linker foto is duidelijk dat daarbij ook de
leerkrachten niet worden gespaard. De dame rechtsonder is één van onze leerkrachten, die net daarvoor
onverwacht voor haar kopje onder ging. Kattenkwaad bestaat wereldwijd en het tekent de goede sfeer op de
school.

Sponsors in de schijnwerper.
Lagere school de Malsenburg.
Van OLS de Malsenburg uit Buurmalsen hebben we wederom een mooie donatie ontvangen. De school
ondersteund ons al vanaf het begin.

Solexclub in Bergen op Zoom haalt € 147,- op tijdens jaarvergadering
Ook dit jaar hebben we weer een bingo gehouden tijdens de jaarvergadering van onze
Solexclub. En wel op maandagavond 13 januari. De leden werden enthousiast gemaakt voor de
Riglamschool door Rob en Ann Battes, bestuursleden van B.Connected en tevens lid van de
Solexclub.
Prijzen werden belangeloos beschikbaar gesteld door leden van de club.
Opbrengst: € 147,- Leden van de TufTufclub, bedankt!
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Aankomende zomer bezoeken Helga en Chris Ladakh.
Door privé omstandigheden ben ik drie jaar geleden voor het laatst naar Ladakh geweest. Ik ben er twaalf jaar,
jaarlijks geweest en heb een hele fijne band opgebouwd met alle betrokkenen en de kinderen van de scholen
die gesteund worden door Stichting B.Connected. Gelukkig heb ik wel constant mailcontact met iedereen
kunnen behouden. Natuurlijk is er jaarlijks een bezoek geweest namens Stichting B.Connected.
Aankomende zomer gaan Chris en ik naar Ladakh. Voor mij is het heerlijk iedereen weer te zien en voor Chris
is het een kennismaking met het leven en de scholen in Ladakh.
Ondertussen is er veel gebeurd op de Riglam Model School in Leh. Zo zijn de nieuwe klaslokalen voor de
allerkleinste kinderen in gebruik genomen en is er een nieuwe directeur op de school aangenomen.
De school is in de goede handen van een lokale organisatie die zeer plichtsgetrouw en correct de school runt.
Deze samenwerking tussen Stichting B.Connected en deze lokale organisatie genaamd LBA (Ladakh Boedistic
Association) is een aantal jaren geleden tot stand gekomen om de Riglam Model School steeds zelfstandiger
te laten worden. Het is belangrijk dat deze school op een gegeven moment ook zonder de steun van Stichting
B.Connected kan bestaan. Hier zijn we nog niet helemaal, maar ze zijn al wel op de goede weg. Vandaar dat
Chris en ik tijdens ons aankomende bezoek aan Ladakh in overleg gaan met LBA om een start te maken met
een nieuw project. Net als B.Connected is ook de LBA is een organisatie waarin iedereen zijn steentje bijdraagt
vanuit zijn hart en hiervoor dus niemand een vergoeding ontvangt.
Onze filosofie is dat het geld dat we ontvangen voor het onderwijs van kansarme kinderen ook direct voor deze
kinderen gebruikt moet worden. Dit uiteraard onder directe controle van Stichting B.Connected.
De LBA heeft de afgelopen jaren bewezen dat zij goede inzichten, een goed organisatievermogen en een goed
netwerk hebben. Samen zetten wij ons in voor het onderwijs van kansarme kinderen en hierdoor heeft de
Riglam Model School zich verder ontwikkeld.
Chris en ik kijken er erg naar uit om weer naar Ladakh te gaan. We hopen ons in te zetten om het bestaande
project verder te ondersteunen en met een nieuw project terug te komen. Op deze manier kunnen we als
Stichting B.Connected nog meer kansarme kinderen helpen.
Helga van Maren
De loten voor de loterij 2014 zijn te koop!

De opbrengst van dit jaar wordt gebruikt voor lesmateriaal.
De officiële trekking zal dit jaar op 23 april a.s plaatsvinden.
En ook dit jaar zijn er wederom belangeloos leuke prijzen beschikbaar gesteld, zoals o.a. een
 HP notebook
 Koffiezet apparaat
 dinerbon
 Intratuin cadeaubonnen
 kunstobjecten
 en nog meerdere andere leuke prijzen en prijsjes.
De loten kosten slechts 1 euro per stuk en kunnen bij alle bestuursleden worden gekocht. U kunt bijv. een
mailtje te sturen naar marcel@bconnected.nl of naar Ann Battes, Rijnstraat 74, 4191 CM Geldermalsen tel:
06-11458182, ann@rijdendeschool.nl met de vermelding van het aantal gewenste loten.
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Het bedrag (aantal loten * 1 Euro) kunt u overmaken op ons bankrekeningnummer 3280.49.875 t.n.v.
B.Connected te Varik onder vermelding van Loterij 2014. Wij zorgen dat de bestelde loten aan u worden
verzonden. Mochten er nog vragen zijn: marcel@bconnected.nl of 06-51590053.
De netto-opbrengst van de vorige loterij bedroeg ruim 1800 Euro en ook dit jaar hopen we dank zij u weer op
een dergelijk mooi bedrag.
Koop loten: onze opbrengst is pas optimaal als alle loten zijn verkocht!
Wie wil er nog een prijs(je) schenken? Hoe meer prijzen en prijsjes, hoe groter de kans om te winnen.
Wie wil ons helpen om in de eigen kennissenkring loten te verkopen? Via u kunnen we een grotere groep
mensen bereiken. Uw hulp is van harte welkom.
Donateursbijeenkomst.
Het is al weer een periode geleden dat we als bestuur samen met u bij elkaar zijn geweest.
De laatste keren bestond de opkomst uit een kleine en trouwe groep donateurs.
Graag willen we via deze nieuwsbrief uw interesse voor een volgende bijeenkomst polsen.
Mocht u graag een bijeenkomst bijwonen en heeft u bepaalde onderwerpen, die we zouden kunnen toelichten
dan kunt u dat kenbaar maken door te reageren naar Marcel@bconnected of naar ons postadres Stichting
B.Connected, de Hoef 54, 6581 JJ Malden.
Van krantenjongen tot miljonair. Navi werd voor een rupee geboren wordt.
Als je in India voor een dubbeltje geboren wordt, wil niet zeggen dat je geen toekomst hebt. India bruist van de
kinderen die hopen op een betere toekomst. B.Connected probeert daar een steentje aan bij te dragen.
Het succesverhaal van Navi is een voorbeeld waar B.Connected voor
de duidelijkheid niet bij betrokken was.
Bij Navi Radjou werd thuis vroeger niets weggegooid. Alles in zijn huis
in het Indiase Pondicherry werd gerecycled of gerepareerd. En
speelgoed? Dat kocht de jonge Radjou niet in de plaatselijke Bart
Smit, maar maakte hij uit afval dat hij op straat vond.
Tegenwoordig ziet het leven van Radjou (1970) er totaal anders uit.
Vanuit Palo Alto, Californië, zijn huidige woonplaats, vliegt hij nu de
wereld over om bedrijven te adviseren hoe ze slimmer kunnen innoveren. De creatieve methodes uit zijn jeugd
staan daarbij nog wel centraal.
Slot
U draagt Stichting B.Connected een warm hart toe. Daar zijn wij u heel dankbaar voor!
Dankzij u krijgen ongeveer tweehonderd kinderen op 2 scholen 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.
Met deze nieuwsbrief hopen wij u weer volledig op de hoogte te hebben gebracht van de huidige situatie van
de kansarme kinderen in Ladakh en onze activiteiten. Langs deze weg willen wij u nogmaals hartelijk danken
voor uw steun in 2013 en wij hopen dat we in 2014 verder op uw steun mogen rekenen.
Helga van Maren
Voorzitter Stichting B.Connected
P.s. : krijgt u dit schrijven niet per email, maar heeft u wel de beschikking over email dan zouden wij dit
bijzonder graag van u vernemen (marcel@bconnected.nl). De besparing in portokosten kunnen we ten gunste
laten komen van de kinderen. Eén maand les voor één kind is gelijk aan de kosten van 25 postzegels.
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