Hoog in het Himalayagebergte in Ladakh (India) wonen kinderen die ook graag naar school
gaan…...
Op onze website heeft u al meer kunnen lezen over de RIG-LAM school in Leh, die we met de stichting
B.Connected hebben geadopteerd. Een school die ook toegankelijk is voor de armste kinderen. Toen we 2
jaar geleden zijn gestart had de school nog geen bus, geen water en geen elektriciteit. Om dit te realiseren
hebben tal van donateurs (personen en bedrijven) via B.Connected de school hiervoor een donatie
geschonken. Vorig jaar hebben we de bus gerealiseerd (hij zag er nog uit als nieuw) en nu heeft de school
water en stroom en nog meer.
Namens het bestuur zijn Peter, Helga en ik 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 en een tv;
• een sportveld en speelterrein met schommels, glijbanen, wip en klimrek
• peuterklassen voorzien van vloerbedekking en gordijnen.
Alles mogelijk gemaakt door donaties vanuit Nederland.
Vanaf de 1e dag hebben we alle steun gekregen van lokale bedrijven en het Indiase leger. Via via
kwamen we bijvoorbeeld in contact met de commandant van een grote legerdivisie. Hij was bereid om
wekelijks 2000 liter water kosteloos te leveren. De boeken zijn gratis door het leger van Delhi naar Leh
gevlogen en verder heeft hij een shovel beschikbaar gesteld om de rotsachtige schoolterrein te egaliseren,
zodat de kinderen nu hun favoriete cricket en voetbal kunnen spelen. Zeker hier is spelen naast het zware
leven thuis van groot belang. Verder dachten we ook vanuit onverwacht hoek raad en daad te krijgen.

De bus na een jaar

Water van het leger

Zonne-energie van Anmol

Het is vaak verbazingwekkend hoe men met beperkte middelen toch veel kan bereiken. Als de wil er is,
kan er veel. IJzer zagen met alleen een zaagblad, het kost wat extra tijd en bloed, maar het lukt wel. Een
houten vloer egaliseren, kwestie van lang genoeg met een handschaaf schaven. Een inkomen van 2.30
Euro per gewerkte dag is echt geen luxe met 4 kinderen en een zieke man.
Vaak ontbraken voor ons ook vanzelfsprekende zaken, zoals stroom, staal voor de speeltoestellen, hout,
lijm voor de vloerbedekking. Leven in een geïsoleerde vallei heeft z’n nadelen. De bergpassen waren na
een hele koude winter nog steeds onbegaanbaar zodat goederen alleen via de lucht konden worden
aangevoerd. Geduld is dan vereiste, voor ons als westerling wat lastig, maar dat leer je vanzelf.
De laatste dag hebben we feestelijk alles in gebruik genomen. Alle kinderen, docenten en ouders waren
erg blij met alles wat we hebben bereikt. Alleen die dag kwamen er 4 nieuwe kinderen voor het eerst naar
school. Volgend jaar hopen we nog veel meer kinderen te mogen begroeten.

Al met al wederom een hele speciale ervaring. In Nederland in onze “druk druk” cultuur vergeet je soms
hoe goed wij het hebben. Voor ons zijn zoveel zaken vanzelfsprekend, die het voor grote groepen op de
wereld niet. Ik ben blij dat we met behulp van de donateurs zoveel hebben kunnen bereiken. Volgend jaar
zal ik zeker weer een aantal weken daar gaan helpen, want zoals men wel zegt “wie goed doet, goed
ontmoet’ en zo is het.

Achter de bergen schijnt de
zon…..of in armoede toch niet

De staf van de RIGLAM school
verdient onze steun

Namens B.Connected bedankt voor uw steun.
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Bij kinderen thuis is het geen
vetpot.

