
voorzitter van deze stichting S. Ahmad,
projectbegeleider M. Abdullah en mede-
werker Sutikno.

Bij aankomst in de desa Tileng voerden
verbazing en trots de boventoon. Wat
een mooi schooltje. Dat zoiets te reali-
seren is met uw steun via de Stichting
Tileng. De foto's spreken voor zich.

Na het zetten van wat handtekeningen en
het overhandigen van een gedegen finan-
ciële rapportage door YMA, inclusief alle
bonnetjes van de aangeschafte materialen,
kon de officiële overdracht en ingebruik-

Kleuterschool Tileng
Het doet het bestuur genoegen u door
middel van deze nieuwsbrief op de
hoogte te brengen van de resultaten in
Indonesië, zoals deze door de voorzitter
ter plekke zijn waargenomen. Wij zijn
ons daarbij bewust dat wij onze doel-
stellingen alleen kunnen verwezenlijken
met de hulp van mensen zoals u.

Op donderdag 17 oktober jl. vertrok de
voorzitter vroeg in de morgen richting de
desa Tileng. Onderweg werd de delegatie
van Stichting Yayasan Mitra Abadi (YMA)
opgehaald. Deze delegatie bestond uit de
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Kleuterschool in gebruik genomen

Zoals vermeld in de Nieuwsbrief  3 - 2002 onder het kopje "Bouw Kleuterschool in Tileng" zou de stichting na het bezoek
van de voorzitter aan Indonesië verslag aan u doen. Deze belofte wordt nagekomen in deze nieuwsbrief. Verder vindt u
informatie over de start van het project in Baturraden en over de productie en verzending van de nieuwsbrieven.

name van de school plaats vinden.

Hierbij dient te worden vermeld, dat uit
een bijlage bij de financiële verantwoor-
ding bleek dat de bewoners zelf ook een
aanzienlijke bijdrage hadden geleverd aan
het project. Hieruit blijkt duidelijk dat de
door de stichting gehanteerde filosofie
werkt. De lokale bevolking weet beter
dan wie dan ook op welke schaal en op
welk niveau de woon- en leefom-
standigheden verbeterd kunnen worden.
Het ondersteunen van lokaal aangedragen
projecten zorgt er blijkbaar voor dat men
zich zeer betrokken voelt bij de realisatie
ervan.

Maar dan was het eindelijk zover. De
kinderen zaten mooi opgedoft in het
leslokaal te wachten op die mijnheer en
mevrouw uit Belanda (Nederland). Met
gezang onder begeleiding van de Guru
(lerares) liep het gezelschap om de
school heen en het lokaal weer in. Het
gezang was doorspekt met "terima
kasih" (dank u wel) en "salam" (de
gebruikelijke groet). Na vele liederen en
voordrachtjes, ook van de voorzitter en
zijn vrouw, werd de school officieel

>Wij zijn trots op deze mooie school.

Uw investering werpt vruchten af



overgedragen en in gebruik genomen. Bij
die gelegenheid is afgesproken dat de
school zo snel mogelijk wordt aangemeld
voor registratie bij de Indonesische
overheid, zodat ze in de komende jaren
op financiële ondersteuning kan rekenen,
met name voor het salaris van de
leerkracht.

Vervolgens werd afgesproken dat er een
tweetal vervolgaanvragen bij de stichting
zullen worden ingediend. Een aanvraag
voor het afwerken van de vloer van het
leslokaal, omdat men in de oorspronke-
lijke begroting iets te zuinig is geweest

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.

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

Meer info over Stichting Tileng

en alleen een betonvloer had opgenomen,
en een aanvraag voor een bijdrage in de
operationele kosten van de school tot
het moment dat daarvoor door de over-
heid aan zal worden bijgedragen.

Wij hopen dat de foto's u een duidelijk
beeld geven van het behaalde resultaat
en dat dit voor u aanleiding is de sticht-
ing blijvend te ondersteunen. Heeft u
vragen dan wel op- of aanmerkingen, laat
het ons weten. Dit kan via de gewone
post of per e-mail: info@tileng.nl.
Neemt u gerust contact met ons op. Wij
willen zo transparant mogelijk werken.

Project Baturraden
Wij hebben in de vorige nieuwsbrief het project Baturraden beschreven, waar wij
uitsluitend als bemiddelaar en niet als financier zijn opgetreden, omdat Baturraden
buiten ons werkgebied ligt. In overleg met de betreffende sponsor, de Stichting
Woningpartners uit Capelle aan den IJssel, zullen wij over de voortgang van dit
project rapporteren. Echter, wij willen u reeds nu niet onthouden dat men inmid-
dels, met veel vlagvertoon, zeer voortvarend aan de slag is gegaan met de bouw van
deze kleuterschool. Er is toegezegd dat, vooruitlopend op de gebruikelijke rap-
portage, er van de verschillende fases van de bouw foto's voor ons zullen worden
gemaakt. Verder is het vermeldenswaard dat de vertegenwoordigers van Baturraden,
verenigd in de PMPB, samen met onze voorzitter een bezoek aan Tileng hebben
gebracht. Hierdoor zijn de eerste onderlinge contacten gelegd, teneinde tot een
samenwerking te komen tussen de beide dorpscommissies en tussen de project-
begeleiders YMA (Tileng) en PMPB (Baturraden). Een mooi initiatief dat kan leiden
tot het versterken van de wederzijdse capaciteit middels de expertise en ervaringen
van de ander.

Productie en verzending Nieuwsbrieven
Naar aanleiding van een opmerking van een oplettende donateur vinden wij het
van belang om het volgende aan u kenbaar te maken. De nieuwsbrieven die u
ontvangt zien er professioneel uit en worden per post verzonden. Hiermee
wordt de indruk gewekt dat hier aanzienlijke kosten aan verbonden zijn. Het
grafische werk, het drukken en het versturen geschieden echter geheel
gratis. Dit wordt verzorgd door bedrijven en particulieren die belangeloos
meewerken aan het tot stand komen van de nieuwsbrief.

Wij hopen ook in 2003 op uw steun te mogen rekenen 


