
Omdat het dorp buiten ons werkgebied
ligt, konden we helaas geen geld
toezeggen maar wel een belangrijke
bemiddelende rol spelen. 

Zo hebben we in woningcorporatie
Stichting Woningpartners te Capelle aan
den IJssel een belangrijke sponsor gevon-
den voor dit project. Op de voortgang
van dit project wordt in volgende nieuws-
brieven teruggekomen. 

Bouw Kleuterschool in Tileng
Tijdens zijn vakantie in oktober / novem-
ber in Indonesië zal de voorzitter van de
stichting een bezoek brengen aan de
bouwplaats en kijken naar de vorderingen
aldaar. Na het bezoek in Indonesië zullen
wij daar verslag over doen.

Nieuwe donateurs & schenkingen
In de afgelopen periode heeft de stichting
weer een aantal nieuwe donateurs en
eenmalige schenkingen mogen verwel-
komen. Zonder deze financiële onder-
steuning is het werk van de Stichting
Tileng niet mogelijk. 

Het credo blijft dan ook: "Stichting Tileng
steunt de desa; steunt u Stichting Tileng?". 

Zie hiervoor ook de website. Wij hecht-
en eraan te vermelden dat sommige
donateurs / schenkers er de voorkeur
aan geven anoniem te blijven. De lijst op
de website is daardoor niet volledig.

Projectbegeleider
Het bestuur van de stichting heeft een
overeenkomst gesloten met de Yayasan
Mitra Abadi (YMA). In het Nederlands de
Mitra Abadi Stichting. YMA zal, onder 
leiding van de heer Sugeng Ahmad, als
vertegenwoordiger van Stichting Tileng
de zaken van de stichting in Indonesië
gaan behartigen. Hiermee is een einde
gekomen aan de interim-periode van 
projectbegeleiding.

De YMA gaat projecten ontwikkelen en
begeleiden. Het gaat hierbij in eerste
instantie om de bouw van de kleuter-
school, waarvoor de stichting een 
bijdrage heeft verstrekt. De vertegen-
woordiger fungeert als tussenpersoon
voor de gang van zaken in Tileng en het
bestuur van de stichting. Hij signaleert
problemen, inventariseert behoeften, en
houdt bovendien de voortgang van de
projecten in de gaten. Ook zal hij in
overleg met de mensen uit de desa
komen met een uitvoeringsprogramma
voor de lange termijn. Op deze wijze zal
het werk van de Stichting Tileng in
Indonesië voor langere termijn zijn
gewaarborgd.

Projecten
Stichting Tileng ontving deze zomer een
verzoek uit de desa Baturaden om een
financiële bijdrage te leveren aan de
bouw van een kleuterschool. 
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Stichting Tileng stelt 
projectleider in Indonesië aan
Met deze nieuwsbrief brengt de stichting u weer het laatste nieuws over de
werkzaamheden en activiteiten van de afgelopen periode. Ten eerste is
Yayasan Mitra Abadi benoemd tot permanente vertegenwoordiger/project-
begeleider in Indonesië. Ook is er een aanvraag voor een bijdrage binnen-
gekomen voor de bouw van een kleuterschool in Baturaden. Uitgebreide
informatie over deze activiteiten vindt u hierna.

Brochure
Stichting Tileng heeft in 2001 een twee-
talige brochure (Nederlands/Engels)
uitgebracht. Mocht u deze willen ont-
vangen, neem dan contact met ons op.
Verder stellen wij het op prijs als u ons
adressen van personen doorgeeft die
mogelijkerwijs belangstelling hebben
voor het werk van onze stichting.

Van bezoek tot stichting
Voor geïnteresseerden is het mogelijk 
via e-mail het korte verhaal over het
ontstaan van Stichting Tileng op te 
vragen. 

Het verhaal begint met: 
"Het is allemaal begonnen in 1997 met
het bezoek van mijn vrouw en mij aan ons
Foster Parents kind in de dusun
Manggung." Schroom niet en vraag het
korte verhaal aan via info@tileng.nl .

Internet: www.tileng.nl
Op de website van de stichting kunt u
actuele ontwikkelingen volgen en be-
langrijk nieuws lezen over projecten die
de stichting steunt. Naast de
Nederlandse versie, kan de site ook
worden bekeken door anderstaligen
(Bahasa Indonesia, Duits, Engels, Frans
en Portugees). De inhoud van de site
zal regelmatig worden aangevuld met
actuele ontwikkelingen en belangrijk
nieuws.

Colofon Stichting Tileng
Postadres: Vestdijkhove 16

2726 DS  Zoetermeer
Telefoon: 079 - 351 32 52 

(na 19.00 u.)
E-mail: info@tileng.nl
Internet: www.tileng.nl
Bankrekening: 64.45.17.824 

van de Fortis Bank 
te Rotterdam

Centraal Java

Meer info over Stichting Tileng


