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BGM Social Service Centre Trust, India. 
Adres Hallsteinerf 30, 1963 AD Heemskerk 
Datum: 11 juli 2018 !
Door Frans Wiegmans oprichter/ambassadeur BGM-India !
Website: http://www.funsign.nl/bgm 
Email: info@funsign.nl  
YouTube: https://www.youtube.com/user/TheBGMiFarantz/videos 
Facebook: www.facebook.com/frans.wiegmans.77 !
Goededag beste mensen bij De 2e Ronde - Akersloot, email: truus@akercity.nl. !
Dankzij jullie donatie van € 1000 op 6 nov. 2017, is er in ons project een boel goeds 
klaargespeeld. In de brief die ik kreeg van mijn Indiase direkteur schrijft hij het 
volgende: Second Ronde Netherlands  supported rain water harvesting tanks  !

!  
Her name is Chellamma  age 43. She have one girl. She is living in a forest and rock 
area . She is a widow.If she need water  she walk at least one kilometer from her 
home. She haven’t good clean water . BGM provide a  Rain water Harvesting tank 
with the help of  second ronde Netherlands . Now she is very happy . and also the 
neighborhood families are taking water from this  Tank. !
De vrouw op de foto is de Chellama, 43 jaar oud. Zij is beheerder van de Water-
tank voor gemeenschappelijk gebruik. Die tank is verbonden met een 
pijpenstelsel om regenwater te verzamelen van haar dak. Chellama is moeder van 
een kind, samen leven ze in het bos op een rotsachtige heuvel. Chellama is 
weduwe. Wanneer zij drinkwater nodig heeft moet ze wel een kilometer lopen, 
de heuvel af en op. BGM-India heeft haar deze regenwater-verzamel-tank 
gegeven met behulp van de donatie uit de kringloopwinkel 2e Ronde-Akersloot. 
Nu is ze heel gelukkig, net als de omwonende families met kinderen die ook 
allemaal profiteren van dit schone drinkwater. 
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!
His name is Mr. Radhakrishnan age 40.  
He  have wife with one boy .  
He  is living in a forest and rock area .  
He is a coolie worker..If he need water  he walk at  
least a 500 meter  from his home. BGM provide a   
Rain water Harvesting tank with the help of   
second Ronde Netherlands . Now  they  very happy .  
and also the neighborhood families are taking water from this  Tank. !

!  !
De naam van de beheerder van deze Regenwater-Verzamel-Tank heet Mr. 
Radhakrishnan, leeftijd 40 jaar oud. Hij heeft een vrouw en een zoon. Zij leven in 
dit bos op de rotsachtige heuvels. Hij is een drager, die dagloon verdient. 
Wanneer dit gezin water nodig heeft moeten ze 500 meter af en de heuvel op om 
water te dragen. De buren hebben allemaal hetzelfde probleem. BGM heeft 
daarom besloten om dit gezin het beheer te geven van deze installatie en 
daarmee de hele buurt drinkwater te geven, compleet met pijpen-systeem om 
water van het dak te verzamelen voor droge tijden. De tank is met de hand 
gemaakt van kippengaas, met staaldraad gelast en daarna met cement gestuukt. 
Er kan 5000 liter in. Nu zijn deze mensen erg gelukkig en ook hun buren zijn blij, 
want iedereen op de heuvel heeft nu voor het eerst in hun leven eindelijk schoon 
drinkwater naast de deur. Zo houden al deze mensen energie en tijd voor hun 
werk en de kinderen. Hartelijk bedankt aan kringloopwinkel De 2e Ronde 
Akersloot namens de arme mensen in India.  !
Heel hartelijk bedankt, beste mensen van 2e Ronde voor jullie mooie cadeau, 
goeie actie, je ziet, het helpt enorm. Vriendelijke groeten,  
Frans Wiegmans, ambassadeur BGM-India.
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