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Remco Lange

From: Stichting Tileng [info@tileng.nl]
Sent: vrijdag 18 juli 2008 13:15
To: remco@carnero.nl
Subject: Goddelijk genieten in Hillegersberg

DIGITALE PERSBERICHT/ 18 JULI 2008 
GODDELIJK GENIETEN IN HILLEGERSBERG / DEWI SRI / 
UITNODIGING / U BENT WELKOM / STICHTING TILENG / 
SIR  
 

GODDELIJK GENIETEN IN HILLEGERSBERG 

Op 24 juli 2008 opent het Indonesische restaurant Dewi Sri in 
Hillegersberg op spetterende wijze haar deuren. Met het vernieuwde 
restaurant zetten we Hillegersberg met voortreffelijke en 
verrassende Indonesische smaken op de culinaire kaart van 
Nederland. Tijdens de opening willen wij ook de aandacht vestigen 
op de verbetering van de leef- en woonsituatie van bepaalde desas 
(dorpen) op Java, Indonesi door een samenwerking met de Stichting 
Tileng. Tevens wordt Dewi Sri Hillegersberg deze avond door de SIR 
(Selected Indonesian Restaurants) genstalleerd als lid, wat een 
grote eer is. 
 

DEWI SRI 

De naam Dewi Sri staat voor de godin van de rijst en deze dragen 
wij dan ook met trots. Dewi Sri bestaat sinds 1980, toen is er 
begonnen met n restaurant aan de Westerkade en nu is Dewi Sri 
uitgegroeid tot een drietal etablissementen waaronder Dewi Sri in 
Hillegersberg. Om het restaurant een wat moderner karakter te 
geven is er verbouwd, en heeft het restaurant een eigentijdse 
Indonesische touch gekregen. Naast de verbouwing is er ook een 
nieuwe kaart met de typische Dewi Sri smaak die niet anders is dan 
de vaste klanten gewend zijn. Dewi Sri is omgebouwd tot een 
oogstrelende locatie waar iedereen goddelijk kan genieten! 
 

UITNODIGING 

Hierbij zijn vertegenwoordigers van de pers van harte uitgenodigd 
om de heropening van Dewi Sri bij te wonen. 
 

U BENT WELKOM 

U bent op 24 juli 2008, vanaf 18.30 uur welkom aan de 
Grindweg 650, 3055 VD Rotterdam. 
 
Globaal programma 
18.30 uur                Ontvangst 
19.00 uur                Speech door S.D. Loe 
19.15 uur                Openingshandeling 
19.15 tot 23.00 uur  Openingsfeest 
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Stichting Tileng steunt een aantal desas (dorpen) op het eiland Java 
in Indonesi, met de desa Tileng als speerpunt. De Stichting heeft als 
doel het verbeteren van de leef- en woonsituatie van de bewoners 
van de desas, in de breedste zin van het woord. Zij initiren, 
begeleiden en financieren de projecten van de lokale bevolking. De 
ondersteuning is gericht op structurele hulp, bijvoorbeeld via 
onderwijs en via inkomens genererende projecten. Op dit moment 
richt de stichting zich op een drietal desas, te weten Imogiri, 
Baturraden en uiteraard Tileng. Vorige week is tijdens een soft 
opening van Dewi Sri een succesvol benefiet diner georganiseerd 
waarvan de opbrengst in zijn geheel naar Stichting Tileng is gegaan. 
 

SIR 

De SIR hanteert het motto Eenheid in Verscheidenheid. De 
aangesloten restaurants hebben dan ook hun eigen identiteit en 
eigen specialiteiten, maar brengen samen allemaal een optimaal 
product in een klasserestaurant. De SIR restaurants staan garant 
voor een goede bediening, een sfeervolle ambiance en authentieke 
Indonesische keukenspecialiteiten van hoge kwaliteit. 
 

/ Ik wil geen nieuwsbrief meer ontvangen     / www.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) 
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