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Doelstelling  
 

Doelstelling van de Stichting Tileng is het verbeteren van de 
leef- en woonsituatie, in de breedste zin van het woord, op het 
eiland Java in Indonesië in het algemeen en van de desa Tileng 
in het bijzonder. Gezien de financiële en organisatorische be-
perkingen van de Stichting Tileng wordt de aandacht op dit mo-
ment beperkt tot de desa’s Tileng, Imogiri en Baturraden. 
Uitbreiding van het aantal desa’s kan alleen worden overwogen 
wanneer de beschikbare middelen structureel de vraag vanuit 
de desa’s  overschrijdt. 
 
 

 
De Stichting Tileng richt zich voornamelijk op projecten die een duurzaam effect beogen, zoals op het 
gebied van onderwijs en op het genereren van inkomen. Omdat in 2006 Imogiri volledig door een 
aardbeving is verwoest, is bij uitzondering besloten om noodhulp te verlenen in de vorm van het bou-
wen van tijdelijke woningen. Overigens is inmiddels gebleken dat de meeste bewoners deze woningen 
niet als tijdelijk beschouwen. 
 
 
 
 
Hoewel de herbouw van Imogiri belangrijk blijft , is het van belang 
dat de ‘normale’ activiteiten van de Stichting Tileng door blijven 
gaan. Het is niet de bedoeling dat de desa’s Tileng en Baturraden 
blijvend de prijs van de herbouw van Imogiri betalen. 
 
 
 
Werkwijze  
 
De Stichting Tileng probeert haar doel te bereiken door het initiëren, financieren en begeleiden van 
door de bewoners van de desa’s zelf opgestelde en uit te voeren projecten. 

 
 
Voor de lokale begeleiding zijn lokale vertegenwoordigers aangesteld, die hier-
voor een vergoeding ontvangen die maximaal 5% van de projectkosten mag 
bedragen. 
Voor Tileng en Imogiri zijn de heren P. Purwanto en I. Sujatmiko onze vertegen-
woordigers; voor Baturraden zijn dat de heren D.S. Jatmiko en T. Santosa. 
 
 
De Stichting Tileng streeft er naar om 100% van de verkregen middelen aan 

projecten in Indonesië aan te wenden. Er mogen dus in Nederland geen (overhead)kosten worden 
gemaakt. Uitzondering wordt vooralsnog alleen gemaakt voor de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van 
Koophandel en voor bankkosten. 
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Er bestaat geen lange termijn plan voor in de toekomst te verrichten projecten. Alle projecten die door 
de lokale bevolking worden ingediend, worden individueel beoordeeld. Criteria hierbij zijn: 
 
- het project moet voldoen aan de doelstellingen van de Stichting Tileng; 
- het budget van het project moet realistisch zijn; 
- er mogen geen overbodige uitgaven zijn opgenomen; 
- de vertegenwoordigers moeten de rapportage, incl. financiële verantwoording, over lopende en 

gereedgekomen projecten up-to-date hebben; én 
- het beschikbaar zijn van voldoende financiële middelen. 
 
Slechts als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen nieuwe projecten worden gehonoreerd. 
 
Fundraising  
 
Fundraising valt in principe onder de portefeuille van de voorzitter, maar alle bij de Stichting Tileng 
betrokkenen worden geacht daaraan mee te werken. Van alle lopende en voorgestelde initiatieven 
wordt een overzicht, met voortgangsrapportage, bijgehouden dat op elke bestuurvergadering wordt 
besproken. 
 
Voor de financiering van doorlopende projecten is het van belang een bestand van vaste donateurs op 
te bouwen. 
 

Er dient zoveel mogelijk worden gestreefd naar fundraising via de bankre-
keningen van de Stichting Tileng, rechtstreeks of via iDEAL, zodat kas-
verkeer zoveel mogelijk wordt vermeden. 
 
Gezien de bijzonder positieve ervaring met de ambassadeur van de Stich-
ting Tileng, Wouter Muller, zal er blijvend naar worden gestreefd een 
tweede ambassadeur te vinden. 
 
 
 

Bestedingen  
 
Alle projecten worden vastgelegd in een overzicht, aan de hand waarvan op elke bestuursvergadering 
de voortgang wordt besproken. Alle projecten dienen hiertoe te worden onderbouwd door een vanuit 
Indonesië ingediend projectvoorstel. Deze voorstellen worden door de bewoners uit de desa’s  inge-
diend via de lokale vertegenwoordigers van de Stichting Tileng. 
 
Hoewel statutair een gewone meerderheid voldoende is, dienen 
alle besluiten die tot uitgaven leiden unaniem te worden geno-
men. Hieronder vallen de goedkeuringen van projecten, rappor-
tages en aanvragen voor meerwerk. 
 
De aan het begin van 2010 lopende projecten zijn de renova-
tie/herbouw van twee lagere scholen en een kleuterschool in 
Baturraden, de buffelbanken en de bouw van een coöperatiege-
bouw in Tileng, het herstelplan en bouw permanente woningen in 
Imogiri en de doorlopende projecten inzake de ondersteuning 
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van leerkrachten, leerlingen en leermiddelen in alle drie de desa’s. 
 
Projecten kunnen niet worden goedgekeurd voordat de benodigde middelen beschikbaar zijn. 
 
Omvang  
 
Stichting Tileng is in 2000 opgericht. Na een moeizaam begin van fondsenwerving werd het eerste 
project in 2001 gerealiseerd: de oplevering van een nieuw gebouwde kleuterschool in Tileng. 
 
Dat eerste schooltje was klein en eenvoudig en kostte ongeveer 2.200 euro. Om de lokale organisatie 
te testen begonnen we met één project tegelijk en moest dat project eerst volledig worden afgewerkt 
voor een volgende gestart kon worden. Het tweede project in 2002/03, een kleuterschool in Baturra-
den, kostte 3.800 euro. Dat betekende dat in de eerste 4 jaren van haar bestaan de Stichting Tileng in 
totaal 6.000 euro heeft besteed in Indonesië. 
 
Maar daarna komt alles in een stroomversnelling. De lokale organisatie gaat zich bewijzen en de fond-
senwerving gaat sneller, omdat je tastbare resultaten kunt laten zien. Er volgen dan ook onder andere 
meer scholen (zowel voor kleuters als voor iets oudere kinderen), koeien, studiebeurzen en onderwij-
zerssalarissen en (ongepland, maar zeer noodzakelijk) de herbouw van Imogiri na de aardbeving in 
2006. 
 
Inmiddels zijn er tientallen projecten gerealiseerd en is er gestart met de bouw van een tweetal lagere 
scholen en een kleuterschool in Baturraden, huizen in Imogiri en een landbouw- en veeteeltcoöperatie 
in Tileng. 
Voor al die projecten bij elkaar is inmiddels ruim meer dan een kwart miljoen euro effectief besteed in 
Indonesië en ligt de jaarlijkse besteding boven de 80.000 euro. Een resultaat om, als kleine organisa-
tie, uitsluitend steunend op vrijwilligers, ongelofelijk trots op te zijn. 
 
Beheer  
 
Op elke bestuursvergadering wordt gerapporteerd wat er sinds de laatste vergadering aan fundraising 
is binnengekomen en van wie, wat er aan projecten is uitgegeven en wat er aan middelen beschikbaar 
is. Hierbij wordt aangegeven welk deel van de middelen reeds een specifieke bestemming heeft. De 
volledige administratie is op elke bestuursvergadering ter inzage aanwezig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De Stichting Tileng streeft naar volledige openheid. Dit houdt in dat alle 
donateurs en sponsors regelmatig worden ingelicht over de fundraising en 
de lopende en afgeronde projecten. Deze informatie is beschikbaar op de 
website en wordt ook regelmatig verspreid door middel van een elektroni-
sche nieuwsbrief. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
Internet: www.tileng.nl   •  E-mail: info@tileng.nl  

Bankrekening: 1237.98.965 
Postadres: Koggerwaard 26, 2904 SC Capelle aan den IJssel 

Bezoekadres: 1 ste Barendrechtseweg 58-62, 2992 XC  Barendrecht 

Telefoon: +31 (0)180-744285 
Stichting Tileng is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24307222 

Stichting Tileng is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

 
 

 

5

De jaarrekeningen worden door Ernst & Young Accountants voorzien van een beoordelingsverklaring. 
Deze worden vervolgens via de website gepubliceerd. 
 
Langere termijn  
 
De Stichting Tileng streeft er naar zo groot mogelijk te worden. Deze groei zal worden bepaald door de 
(mogelijkheden van) fundraising, maar daarbij geldt een tweetal randvoorwaarden: 
 
- de groei mag nooit groter zijn dan de organisatie aan kan, de Stichting Tileng mag nooit zo groot 

worden dat de snelheid van communicatie en handelen verloren gaat; 
- de projecten moeten kleinschalig blijven, zodat elk project kan worden gedragen door de lokale 

bevolking. 
 
 
 
Capelle aan den IJssel, 19 oktober 2009 
 
 
 
 


