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11 FEBRUARI 2008

WEER EEN MIJLPAAL BEREIKT 

Alstublieft, hierbij ontvangt u de eerste 
digitale nieuwsbrief van Stichting Tileng. 
Deze nieuwsbrief is weer een volgende stap 
in het zo transparant mogelijk informeren van 
onze sponsors en donateurs en uiteraard van 
alle overige belangstellenden over het reilen 
en zeilen van de stichting. 
 
Deze elektronische nieuwsbrief was niet tot stand gekomen als we 
niet konden rekenen op de onuit-puttelijke steun van Netvlies 
Internetdiensten en Carnero Mediadesign. Enorm bedankt daarvoor.  
 
De elektronische nieuwsbrief zal met enige regelmaat verschijnen en 
zal naast het laatste nieuws verwijzingen bevatten naar 
nieuwsverhalen die recent zijn geplaatst op onze website. 
 
Mochten de foto‘s op uw scherm niet worden weergegeven, klik dan 
met de rechter muisknop en klik vervolgens op “download 
afbeeldingen”. Wilt u de foto’s voortaan altijd direct zien maak dan 
van info@tileng.nl een veilige afzender binnen uw mailprogramma 
(bijv. Outlook). 
 
Ook de vertrouwde papieren nieuwsbrief zal blijven verschijnen, zij 
het met een lagere frequentie dan tot nu toe het geval was. Deze 
nieuwsbrief blijft bestaan om ook iedereen te informeren die niet 
over internet beschikt en om thematische of speciale onderwerpen 
te behandelen. 
 
Mocht u deze digitale nieuwsbrief niet (meer) wensen te ontvangen, 
dan kunt u zich op een zeer eenvoudige wijze afmelden. 
 

  

11 FEBRUARI 2008

LAATSTE NIEUWS VAN DE WEBSITE 

Letter of Appreciation 
Geplaatst op 28 december 2007 door Ton Lange 
 
Bij zijn afgelopen bezoek aan de projecten in o.a. Imogiri ontving 
onze vrijwilliger Remco Lange een oorkonde van waardering met 
een wapenschild van het hoofd van het district van Bantul. De 
oorkonde bevat de volgende tekst. 
Lees hier verder 
 
Stichting Tileng groeit 
Geplaatst op 18 januari 2008 door Ellen Mierop 
 
Steeds meer werk komt er op de Stichting Tileng af en dat is 
natuurlijk goed nieuws. Dankzij uw donaties wordt de bevolking van 
de desa’s Imogiri, Baturraden en natuurlijk Tileng ondersteund. 
Kinderen krijgen de kans om naar school te gaan, inkomen 
genererende projecten worden gerealiseerd en er wordt voor 
huisvesting gezorgd.  
Lees hier verder 
 
Kantoor in Capelle aan den IJssel 
Geplaatst op 18 januari 2008 door Ton Lange 
 
In het kader van de professionalisering van Stichting Tileng is het 
kantoor van de stichting verhuisd van de woning van een van de 
bestuursleden naar een kantoorpand in Capelle aan den IJssel. 
Lees hier verder 

 

  

/ Ik wil geen nieuwsbrief meer ontvangen     / www.tileng.nl  
 

 
SPOTLIGHTS 

NIEUWSBRIEVEN / UW 
HULP IS NODIG / WERK-
WIJZE / WORD OOK 
DONATEUR  

ADVERTENTIES 

STICHTING TILENG 
 
Internet: 
www.tileng.nl 
 
E-mail: 
info@tileng.nl 
 
Bankrekening: 
1237.98.965 t.n.v. Stichting 
Tileng te Capelle aan den IJssel 
 
Postadres: 
Rivium Quadrant 90, 2909 LC 
Capelle aan den IJssel 
 
Telefoon: 
+31 (0)10-288 43 83 
(tijdens kantooruren) 
 
Fax: +31 (0)10-288 43 45 
 
Stichting Tileng is 
geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel in Rotterdam 
onder nummer 24307222 
 
Stichting Tileng is een 
Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) 

  

 


