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PROFIEL STICHTING TILENG 
 
 

STICHTING TILENG STEUNT DE DESA. STEUNT U STICHTING TILENG? 
 
Stichting Tileng heeft zich tot doel gesteld de woon- en leefsituatie van de mensen op Java, Indonesië 
structureel te helpen verbeteren. De stichting probeert dit te realiseren via kleinschalige projecten 
gericht op individuele dorpsgemeenschappen. 
 
De stichting streeft er naar te functioneren zonder belastende overhead. De financiële hulp van de 
stichting komt daardoor rechtstreeks en volledig ten goede aan zichtbaar effectieve projecten. Het 
betreft dus geen noodhulp, maar structurele projecten gericht op het direct (via inkomen gegenereerde 
projecten), dan wel indirect (via onderwijs) stimuleren van de bevolking om zelf de levenstandaard te 
verhogen. 
 
 

WERKWIJZE VAN DE STICHTING 
 

Niet de stichting, maar de dorpelingen zelf bepalen wat er met het geld 
gebeurt. De lokale bevolking weet beter dan wie ook op welke schaal 
en op welk niveau de woon- en leefomstandigheden verbeterd kunnen 
worden. Daarom heeft de stichting ervoor gekozen alleen die projecten 
te financieren die door de bevolking zélf, via het dorpscomité dan wel 
de lokale vertegenwoordigers van de stichting (Tekad Santosa, Deskart 
Djatmiko, Puri Purwanto en Iko Jatmiko), voor financiële steun bij de 
stichting worden voorgedragen. Het op projectbasis beschikbaar stellen 
van geld maakt het eigen initiatief uitvoerbaar, terwijl het voor alle 
betrokken partijen inzichtelijk en beheersbaar blijft. 
 
Het geloven in een actieve betrokkenheid van de mensen en investeren 
in oplossingen die door de mensen zelf worden aangedragen, zorgen 
op de lange duur voor een werkelijke verbetering van hun woon- en 
leefsituatie. 

 
Stichting Tileng heeft nagenoeg geen overheadkosten. Zoals elke organisatie heeft de stichting te 
maken met de jaarlijkse bijdrage voor de Kamer van Koophandel en met bankkosten, maar meer 
overheadkosten zijn er niet. De bestuursleden, vrijwilligers en een aantal fantastisch meewerkende 
bedrijven nemen deze kosten voor hun rekening. Zo zijn alle over de jaren ontvangen donaties en 
schenkingen voor meer dan 99% naar de projecten in Indonesië gegaan. 
 
Met andere woorden, wie Stichting Tileng financieel steunt, kan er op rekenen dat het geld rechtstreeks 
wordt besteed aan projecten van, voor en door de bewoners van de desa’s Tileng, Baturraden en 
Imogiri. 

http://www.tileng.nl/
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HET WERKGEBIED 
 

Na de oprichting van Stichting Tileng in 2000 werden in 
eerste instantie uitsluitend projecten in de desa Tileng 
gefinancierd. Nadien kwamen er regelmatig verzoeken 
om financiële steun binnen voor projecten buiten Tileng. 
Een aantal van die verzoeken kon, via bemiddeling van 
onze stichting, door andere instanties worden 
gehonoreerd. In 2007 is besloten het werkgebied uit te 
breiden tot geheel Java. 
 
Op dit moment wordt er gewerkt in de desa’s Tileng, 

Imogiri en Baturraden, alle gelegen op centraal Java. De meeste bewoners van deze desa’s leven, ook 
gemeten naar regionale omstandigheden, onder de armoedegrens.  

 

Tileng 
De desa Tileng ligt op ongeveer 75 km ten zuidoosten van de stad 
Yogyakarta. Tileng bestaat uit zestien woongemeenschappen 
(Bonagung, Mandesan, Manggung, Mloko, Nanas, Nangin, 
Ngalombo, Ngasem, Ngrombo, Papringan, Ploso, Pugeran, 
Teken, Tileng, Sawah en Sentul). 
De totale oppervlakte van Tileng bedraagt bijna 18.000 hectare en 
is dunbevolkt. In Tileng wonen ongeveer 1.000 families met in 
totaal zo’n 4.000 inwoners.  

 

 

Imogiri 
De desa Imogiri maakt onderdeel uit van het district Bantul en ligt 
ongeveer 15 kilometer ten zuiden van de stad Yogyakarta. Imogiri 
bestaat uit 8 woongemeenschappen (Girirejo, Imogiri, 
Karangtalun, Karangtengah, Kebonagung, Selopamioro, Sriharjo 
en Wukirsari). 
De totale oppervlakte van Imogiri bedraagt circa 5.500 hectare. In 
Imogiri wonen ongeveer 57.000 mensen. 
 
 
 

 

Baturraden 
De desa Baturraden ligt op ongeveer 193 km ten westen van de 
stad Yogyakarta. Baturraden is een subdistrict van Banyumas 
Regency dat 12 dorpen omvat. 
De totale oppervlakte van Baturraden bedraagt circa 4.500 hectare 
en ligt tussen 500 tot 700 meter boven de zeespiegel. Per jaar 
regent het ruim 5.000 mm. In Baturraden wonen 21.000 families. 
 
 

http://www.tileng.nl/
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MEERJARIG OVERZICHT 
 

  (x EUR 1)          

 t/m 2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Cumulatief    

         

 Bijdragen overheid -      -      65.000      -      -      -      -      65.000       

 Ontvangen via sponsoring 20.941    11.223   4.092   50.774   9.470   125.832   3.424    225.756     

 Ontvangen donaties 10.761    4.010   9.328   7.077   7.257   10.543   11.195    60.171     

 Opbrengst acties 2.060      770   605   5.682   1.507   2.468   128    13.220     

 Interest 64      -    1   45    25      67      -      202     

 33.826    16.003   79.026   63.578   18.259   138.910   14.747    364.349     

         

 Besteding aan projecten ( 26.143 )   ( 12.405 ) ( 32.287 )  ( 44.225 )  ( 89.639 ) (104.090 ) ( 42.222 ) ( 351.011 )  

 Algemene beheerskosten ( 421 ) ( 203 ) ( 301 )  ( 380 )  ( 362 ) ( 413 ) ( 428 ) ( 2.508 )  

 ( 26.564 ) ( 12.608 ) ( 32.588 )  ( 44.605 )  ( 90.001 ) ( 104.503 ) ( 42.650 ) ( 353.519 )  

         
 Saldo boekjaar 7.262    3.395   46.438   18.973   ( 71.742 ) 34.407   ( 27.903 )   

 Saldo voorgaande jaren -      7.262   10.657   57.095   76.068   4.326   38.733     

 Vermogen einde jaar 7.262    10.657   57.095   76.068   4.326   38.733   10.830    10.830     

 
 

PROJECTEN 
 
In de jaren voor de oprichting van de Stichting Tileng in 2000 heeft een van de oprichters van de 
stichting hulp geboden aan Manggung, een van de woongemeenschappen van de desa Tileng. Dit 
heeft geleid tot het bouwen van 3 nieuwe woningen en het renoveren van 7 woningen. Tevens kreeg 
een familie een stukje grond, waarop zij zelf gewassen kan verbouwen en op deze manier in haar 
eigen levensbehoefte kan voorzien. In 2000 is deze ondersteuning geformaliseerd door de oprichting 
van de Stichting Tileng. 
 
Inmiddels heeft de stichting al tientallen projecten afgerond, zoals de bouw en renovatie van kleuter- 
en lagere scholen en woningen. De op dit moment lopende projecten hebben voornamelijk betrekking 
op het structureel verhogen van de levensstandaard  door middel van ondersteuning van onderwijs 
(bouw, renovatie en inrichting van scholen en financiële ondersteuning van leerlingen en leerkrachten) 
en creëren van inkomen (bouwprojecten en het beschikbaar stellen van buffels). Ook is de stichting 
nog steeds actief met de bouw van woningen in Imogiri, noodzakelijk geworden na de aardbeving van 
27 mei 2006. 
 
De stichting heeft een grote wisselende projectportefeuille. Selectie hieruit vindt plaats op basis van 
financiële en technische haalbaarheid, evenals van de te verwachten effecten op de samenleving. 

http://www.tileng.nl/
mailto:info@tileng.nl
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VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 
 

GANG VAN ZAKEN IN 2010 
 
Het jaar 2010 was voor alle goede doelen een slecht jaar voor fondsenwerving. Dit is geen prettige 
opening van een jaarverslag, maar de feiten liggen niet anders. Ook Stichting Tileng is hierdoor 
getroffen. Het totaal van alle in 2010 bij de stichting binnengekomen gelden bedroeg nog geen 15.000 
euro. Dat  is sinds 2004, toen de stichting nog volop in opbouw was, niet meer voorgekomen. Ook 
hebben wij, bij gebrek aan voldoende sponsoring, de ook voor dit jaar weer geplande Kumpulan 
moeten afblazen. 
 
Het keiharde gevolg voor ‘onze’ mensen in Indonesië is dat er in 2010 geen nieuw project in uitvoering 
is genomen. Het jaar stond daarom in het teken van de afbouw en oplevering van de lagere scholen  
Pamijen 2 en Karangsalam, beide liggend in de desa Baturraden. Gelukkig hebben we kunnen 
vaststellen dat ook deze scholen weer een absoluut succes zijn. 
 
Aan het eind van 2010 zijn wij van start gegaan met een verdere professionalisering van onze 
organisatie in Indonesië, zodat wij er helemaal klaar voor zijn wanneer het economisch klimaat in 
Nederland zich in 2011 verder zal herstellen. 
 
In 2010 is door de stichting met hulp van enthousiaste vrijwilligers gewerkt aan de volgende projecten: 
 
 

Project 7 en 10 – Schoolgeld Tileng en Baturraden 

 

De ondersteuning van leerlingen, waar wij in 2005 mee zijn gestart, is ook in 2010 
uiteraard voortgezet.  Met naar onze maatstaven bescheiden bijdragen kan 
worden voorkomen dat leerlingen, die graag en goed leren, om financiële redenen 
van school worden gehaald. 

http://www.tileng.nl/
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Project 28 – Permanente woningen Imogiri 
 

De belangrijkste behoefte van de bewoners van Imogiri na de 
aardbeving in 2006 was een woning. Kort na deze aardbeving heeft 
de stichting in samenwerking met de bewoners een noodwoning van 
bamboe ontworpen die voor een beheersbaar bedrag gebouwd kon 
worden. In augustus 2008 is gestart met de bouw van meer 
permanente woningen, uitgevoerd in steen. In 2010 zijn inmiddels 
een derde en een vierde woning opgeleverd. 
 
 
 

 
 

Project 29 – Bouw coöperatiegebouw Manggung 
 

In 2010 is het onderkomen voor een landbouw- en 
veeteeltcoöperatie in de dusun Manggung in Tileng opgeleverd. 
Veel aandacht is dit jaar gegeven aan de wijze waarop deze kan 
worden gebruikt en de beheersing van de daarbij behorende 
kinderziektes. Ook de komende jaren zullen wij de coöperatie 
uiteraard nauwlettend volgen. 
 
 
 
 

 
 

Project 30 – Bouw lagere school Pamijen 2 
 

De bouw van deze lagere school in de desa Baturraden was al in 
2009 grotendeels voltooid, maar is in februari 2010 geheel gereed 
opgeleverd. Dankzij bijdragen van de bevolking van de desa kon de 
school worden uitgebreid met een extra gebouw voor 
kleuteronderwijs. 
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Project 31 – Bouw lagere school Karangsalam 
 

In 2010 is alweer de derde lagere school in Baturraden opgeleverd 
en wel in de dusun Karangsalam. 
Ook deze school is prachtig, maar nog belangrijker is dat er weer 
een vervallen en onveilig gebouw is vervangen door een ruime en 
veilige leeromgeving, die weer vele jaren mee kan. 
 
 
 
 
 

 
 

VOORUITZICHTEN VOOR 2011 
 
Wij gaan er vanuit dat er in 2011 voldoende economisch herstel zal zijn, waardoor wij  voldoende 
middelen kunnen aantrekken om mooie nieuwe projecten op te kunnen starten; er liggen er nog meer 
dan genoeg op de plank. We verwachten in ieder geval in 2011 de huizenbouw in Imogiri weer op te 
kunnen pakken. Tevens zal er nieuw meubilair worden aangeschaft voor de in 2010 opgeleverde 
lagere school Pamijen 2 in Baturraden. 
 
Uiteraard zullen onze langlopende projecten zoals buffelbanken, salarisbijdragen onderwijzend 
personeel en studiebeurzen op volle kracht worden voorgezet. 
 
De in 2010 ingezette verdere professionalisering van onze organisatie in Indonesië zal naar 
verwachting in mei van dit jaar resulteren in een handboek “Implementatie van beleid op lokaal 
niveau”, waarin de structuur en werkwijze uitgebreid uiteen zal worden gezet. 
 
 
 
Capelle aan den IJssel, 10 mei 2011 
 
 

Het Bestuur 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2010 
 
 
x  EUR 1   2010  2009 
    

Vorderingen en overlopende activa   -  - 

Liquide middelen   10.905  38.808 

   _______  ______ 

    

Vlottende activa   10.905  38.808 

    

Kortlopende schulden en overlopende passiva   75  75 

   _______  ______ 

    

Vermogen   10.830  38.733 

   ======  ====== 

http://www.tileng.nl/
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010 
 
 
x  EUR 1   2010  2009 
    

Ontvangen middelen   14.747  138.843 

    

Interest   -  67 

   _______  _______ 

    

Opbrengsten   14.747  138.910 

    

    

Algemene beheerkosten   (  428 )  (  413 ) 

   _______  _______ 

    

   14.319  138.497 

    

Bestedingen   (  42.222 )  (  104.090 ) 

   _______  _______ 

    

BATIG (NADELIG) SALDO   (  27.903 )  34.407 

   ======  ====== 
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TOELICHTING ALGEMEEN 
 
 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 
 

Algemeen 
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna anders wordt 
vermeld. 
 

Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk verminderd met 
voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid. 
 
 

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 
 

Ontvangen middelen 
Onder sponsoring wordt verstaan alle van ondernemingen en andere organisaties, veelal als 
vergoeding voor naamsvermelding in publicaties van de stichting, evenals voor elektronische 
verwijzingen op de website van de stichting, ontvangen bedragen. 
 
Onder donaties wordt verstaan alle, zonder directe tegenprestatie, van particulieren ontvangen 
bedragen ten behoeve van de ondersteuning van de activiteiten van de stichting. 
 
Onder acties wordt verstaan alle opbrengsten van ten behoeve van de stichting georganiseerde 
activiteiten, zowel door de stichting zelf als door derden, evenals de opbrengst van de verkoop van 
gedoneerde goederen. 
 

Algemene beheerkosten 
Onder algemene beheerkosten wordt verstaan alle aan het verslagjaar toe te rekenen kosten, die niet 
aan individuele projecten kunnen worden toegewezen. 
 

Bestedingen 
Onder bestedingen wordt verstaan alle bedragen die rechtsreeks ten behoeve van projecten in 
Indonesië zijn uitgegeven, evenals reeds ten behoeve van deze projecten toegezegde bijdragen. 
 
 

GRONDSLAGEN VAN VALUTAOMREKENING 
 
Activa en passiva in vreemde valuta worden in Euro’s omgerekend tegen de middenkoersen per 
balansdatum. Koersverschillen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord. 
 
In de staat van baten lasten worden transacties omgerekend in euro’s tegen de op dat moment 
geldende koers. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 
 

 

LIQUIDE MIDDELEN 
 
De liquide middelen staan vrij ter beschikking. 
 
 

VERMOGEN 

 
x  EUR 1 2010  2009  
 

Stand per 1 januari 38.733  4.326  

Batig (nadelig) saldo over het jaar (27.903) 34.407  

 _______ _______ 

 

Stand per 31 december 10.830  38.733  

 ====== ====== 
 
Van het vermogen is EUR 7.640 specifiek bestemd voor de bouw van een woning in Imogiri, de 
ondersteuning van leerlingen en leerkrachten in Baturraden en de buffelbanken in Tileng. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010 
 

 

ONTVANGEN MIDDELEN 
 
x  EUR 1  2010 2009 

 

Sponsoring 3.424 125.832 

Donaties 11.195 10.543 

Acties 128 2.468 

 ______ _______ 
 

 14.747 138.843 

 ===== ====== 
 
De opbrengst van acties betreft voornamelijk de verkoop van gedoneerde goederen. 

 

 

BESTEDINGEN 
 

x  EUR 1 2010 2009 2008 2007 
 

Project 03/27 – Lagere school Baturraden - 727 32.263 892 

Project 05/06 – Buffelbanken Tileng en Manggung - - 6.300 8.490 

Project 07/10/11/17/32 – Schoolgeld 3.787 2.860 468 2.472 

Project 08/15 – Kleuterschool Imogiri - - - 5.585 

Project 09/20 – Salarissen leerkrachten Baturraden - 1.331 - 3.271 

Project 14 – Noodwoningen Imogiri - - - 646 

Project 18 – Herbouw woning Imogiri - - - 3.535 

Project 19 – 2 Kleuterscholen Imogiri - - - 16.691 

Project 21/22 – Schoolmateriaal Baturraden - - 773 2.643 

Project 23/24 – 2 Kleuterscholen Imogiri - - 16.449 - 

Project 25 – Kleuterschool (2 verdiepingen) Baturraden - - 21.000 - 

Project 26/28 – Permanente woningen Imogiri - 12.670 12.386 - 

Project 29 – Coöperatiegebouw Manggung - 9.373 - - 

Project 30 – Lagere school Pamijen - 62.612 - - 

Project 31 – Lagere school Karangsalam 38.435 14.517 - - 

 ______ _______ ______ ______ 
 

 42.222 104.090 89.639 44.225 

 ===== ====== ===== ===== 
 

http://www.tileng.nl/
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