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Het huidige bestuur van B.Connected: Ann en Rob
Battes, Helga van Maren, Josée Peters, Geertje
Westervelt, Ray Peters en Marcel Kamps..
U kunt deze nieuwsbrief in groter pdf-formaat opvragen
via email: marcel@bconnected.nl of binnenkort op
onze website.
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.

Sinds juli 2009, toen wij voor het laatst in Ladakh
zijn geweest, is er veel veranderd.
De nieuw te bouwen kleuterlokalen stonden toen
nog in de steigers. De funderingen lagen er al wel,
en met man en macht was men bezig de lokalen
voor de winter zover af te krijgen dat alleen het
binnenwerk nog gedaan zou moeten worden.

Helaas gooide de snel intredende winter roet in het
eten en werd de bouw stil gelegd tot 2010, de
winters in Ladakh duren lang.
Ook 2010 liep totaal anders dan verwacht. Er
voltrok zich een natuurramp in Ladakh, waarover
we eerder hebben gemeld.
Een wolkbreuk boven Leh veroorzaakte een
enorme modderstroom. Huizen en wegen werden
vernield en Saboo het dorpje vlakbij onze school
verdween volledig van de kaart. Gelukkig werd de
nieuwbouw net niet getroffen, helaas wel een paar
huizen van onze kinderen.

De RIGLAM Model School in Leh en de school in
Digger in de afgelegen Nubra valley worden al ruim
negen jaar door de Stichting B.Connected
ondersteund. Ze zijn uitgegroeid tot ongeveer 200
leerlingen, goede leerkrachten en faciliteiten.
Deze nieuwsbrief staat in het teken van ons bezoek
afgelopen zomer aan de RIGLAM-school. Tijdens dit
bezoek zijn de nieuwe klaslokalen officieel geopend.
Verder zal Josée Peters zich als nieuw bestuurslid
voorstellen.
Zo dicht kwamen de modderstromen bij de school.
Op de laatste pagina vragen we ook u aandacht voor
de jaarlijkse loterij. Er zijn nog loten te koop.
Helga van Maren
Voorzitter

14-11-2012

De natuurramp zorgde wel weer voor uitstel van
onze nieuwbouw.
Dan 2011, dit zou ons jaar worden. Maar ook nu
opnieuw een uitdaging. Dit keer om een stukje van
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de grond waarop de nieuwbouw staat. Ons geduld
werd wederom op de proef gesteld.
In 2011 zijn B.Connected en de L.B.A. (Ladakh Buddhist Association), een organisatie die zich om het
welzijn van het boeddhisme in Noord India bekommert,
samen gaan werken.
Mede met hun hulp werd
er vaart gezet achter het
afronden van de drie
lokalen.
Mr. P.T. Kunzang, voorzitter
board RIGLAM (L.B.A.)

Nu drie jaar na dato is het dan eindelijk zover. De
lokalen voor de kleuters zijn klaar. En wat zien ze er
geweldig uit. Houten vloeren, lekker warm als het
kouder wordt, muren beschilderd met tekeningen,
grote ramen waar veel licht doorheen kan komen.
Aan ons de eer om twee van de 3 lokalen op 24 juli te
openen tijdens de jaarlijkse parents day. Het andere
lokaal zal door Sh.Norboo Gyalson, vanuit J&K Govt.
worden geopend.
Vroeg in de ochtend worden we bij ons hotel opgehaald en naar school gebracht. De ontvangst is
geweldig. Ouders in traditionele kleding staan ons op
te wachten.

De school is versierd met kleurrijke doeken en alle
klassen hebben een cultureel programma voorbereid.
Voor het zover is zijn er eerst de nodige speeches.
Ook ik ontkom er niet aan.
Dan is het eindelijk de beurt
aan de kinderen, die al lang
hebben moeten wachten en
bloednerveus zijn voor hun
optreden. We worden
getrakteerd op een
professionele voorstelling.
Ladakhi, Hindi en
Tibetaanse zang en
dansen. Het is een
daverend succes.
14-11-2012

Ten slotte worden de rapporten uitgedeeld en de
schoolresultaten bekend gemaakt door een trotse
directeur. Zijn ( en onze ) kinderen hebben het
goed gedaan.
Terwijl er voor de kinderen en ouders een heerlijke
lunch geserveerd wordt gaan wij de klaslokalen
openen.

Met het doorknippen van een lint, en veel confetti
zijn de nieuwe lokalen een feit. En wat zijn ze
mooi!!
Dankzij alle
vrienden van
B.Connected
hebben wij dit
project kunnen
realiseren, wij
zijn iedereen hier erg dankbaar voor. Wij hopen dat
we voor ons volgende project weer een beroep op
jullie mogen doen. Namens de kinderen van de
RIGLAM-school ontzettend bedankt.
In de bijlage is een compositie opgenomen van de
nieuwe lokalen.
Rob & Ann Battes
LBA timmert verder aan de weg.
Onze nieuwe partner gaat voortvarend te werk.
Naast de ondersteuning van de RIGLAM-school is
er gestart met de bouw van een hostel. Een
internaat voor uiteindelijk honderden jongens en
voor meisjes uit de buitengebieden van Ladakh.
In Ladakh is het gebruikelijk dat kinderen uit de
“rural area’s” hun schooltijd in een hostel
doorbrengen en alleen in de vakantieperiodes
terugkeren naar hun ouders. In de bijlage zijn foto’s
opgenomen van de start van de bouw van de
hostel.
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Bestuurswijzigingen:
Josée Peters is toegetreden tot het bestuur en volgt
Joyce Jacobs op als algemeen bestuurslid.
We danken Jan, Tineke, Joyce en Bert voor hun
bijdrage de afgelopen jaren.
Mag ik me voorstellen: Josée Peters.
Al ruim voordat ik met pensioen ging, heb ik besloten
om mijn vrijkomende energie zinvol te gaan gebruiken
o.a. voor de kinderen in India van B.Connected.
Toen ik deze verdiende vrije tijd kreeg, heb ik dan ook
Helga aangeboden samen met mijn echtgenoot Ray
beschikbaar te zijn indien nodig.

Overlijden Chris Ploeg (voormalig lid RvT)
Ook droevig nieuws. Onlangs ontvingen wij het
bericht dat Chris Ploeg onverwacht is overleden.
Chris is vanaf de oprichting van B.Connected als lid
van de raad van toezicht betrokken bij onze
stichting. Nog niet zo lang geleden heeft hij zijn
taken als toezichthouder overgedragen aan Bart
Ockerse.
We wensen zijn vrouw Tine veel sterkte.
De loten voor de loterij 2012 zijn te koop!

Helga kenden wij al geruime tijd door de salon. Door
haar enthousiasme en de manier waarop wordt
gewerkt, voelden wij al snel dat deze organisatie zeer
dicht bij de kinderen van de school staat. Daarnaast
gaven de korte lijnen ons een groot gevoel van
betrouwbaarheid, waar het tegenwoordig nogal eens
aan mankeert bij instellingen voor goede doelen.
Toen bleek dat er in het bestuur enkele vacatures
waren ontstaan, was het voornemen snel omgezet in
daadkracht.
Iets over mijn achtergrond. Mijn echtgenoot heet Ray.
Wij zijn al ruim 40 jaar getrouwd en hebben 2
geweldige dochters, waarop we heel trots zijn. De
oudste woont in Heinskenszand (Zeeland) en heeft
een schat van een zoontje van 3,5 jaar.
De jongste dochter woont met haar Nederlandse
echtgenoot sinds ruim 5 jaar in Amerika en heeft een
knuffel van een zoontje van net 1 jaar.
Ver weg, maar wij proberen zoveel mogelijk naar hen
toe te gaan en de communicatiemogelijkheden (bv
Skype) zijn tegenwoordig gelukkig zeer goed.
Daardoor hebben wij zeer frequent contact met elkaar
en ook onze kleinzoon is inmiddels aardig op de
hoogte van het fenomeen Skype.
Ray had een drukke baan als manager bij een bank in
de Randstad met lange werkdagen en veel uren in de
auto. Ik heb lange tijd in de gezondheidszorg gewerkt
als managementassistent en daarna nog een aantal
jaren als projectmanager in het bedrijfsleven.
Wij hopen dan ook via B.Connected een bijdrage te
kunnen leveren aan de goede ontwikkeling, scholing
en toekomst van de kinderen van Ladakh.

Dit jaar hebben we onze loterij gekoppeld aan een
voor velen van ons gezellige tijd, een tijd die we
graag samen doorbrengen: de kerstperiode.
De kinderen van de Riglamschool willen we juist in
deze periode wat extra aandacht en warmte geven.
En ook dit jaar zijn er wederom belangeloos leuke
prijzen beschikbaar gesteld, zoals o.a. een
• smartphone
• dinerbon
• slagersbon
• cadeaukaart
• en nog meerdere andere leuke
(kerst)prijzen en prijsjes.
De loten kosten slechts 1 euro per stuk en om het
voor u en ons gemakkelijk te laten verlopen, vragen
we u om mij (marcel@bconnected.nl) een mailtje te
sturen met de vermelding van het aantal gewenste
loten. 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 2012. Wij zorgen dat de
bestelde loten aan u worden verzonden.
Mochten er nog vragen zijn:
marcel@bconnected.nl of 06-51590053
De officiële trekking zal dit jaar op 16 december
plaatsvinden.
Vorig jaar was de netto-opbrengst van de loterij
ongeveer 2000 Euro en ook dit jaar hopen we dank
zij u weer op een dergelijk mooi bedrag.

Josée Peters.

14-11-2012
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De opbrengst van dit jaar wordt gebruikt voor
houten vloeren in bestaande lokalen.

Nog wat ludiek nieuws uit Inida:
Niet alleen criminelen zijn belust op geld (of in dit
geval lusten geld).

Houten vloeren in alle lokalen zijn een grote wens van
de Riglamschool en zorgen voor een goede isolatie
tegen de optrekkende kou uit de bodem, zeker als de
kinderen tijdens de lessen op de grond zitten.
Op de dit jaar gemaakte foto, staan Rob en Ann van
B.Connected, samen met de hoofdonderwijzer,
leerkracht en kinderen in één van de nieuwe lokalen,
die al direct bij de bouw van een houten vloer zijn
voorzien.

Slot
U draagt Stichting B.Connected een warm hart toe.
Daar zijn wij u heel dankbaar voor!

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.

Stromend water voor de RIGLAM-school:

Dankzij u krijgen ongeveer tweehonderd kinderen
in 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.
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!
Helga van Maren.

Tot begin dit jaar kreeg de RIGLAM-school wekelijks
water van het leger of de stad Leh. Sinds kort is er een
rechtstreekse leiding. Niet spectaculair, wel effectief.

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. Één maand les is 25 postzegels.
14-11-2012
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