
Middels deze onderscheiding wordt
Ton beloond voor vele jaren van
onaflatende inzet op vele terreinen.
Zo is hij reeds vele jaren een zeer
gewaardeerd medewerker bij het
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer, is hij bijzonder actief in de
gemeentepolitiek van Capelle aan
den IJssel en is ook het begrip 

mantelzorg hem niet onbekend. Wij hebben echter uit
betrouwbare bron vernomen, dat zijn activiteiten voor
zijn geliefde Indonesië, vorm gegeven in zijn voorzitter-
schap van de Stichting Tileng, doorslaggevend is geweest
bij het toekennen van deze onderscheiding.

Het begon allemaal in 1997
Ton was met zijn vrouw Wil op vakantie in Indonesië en
bracht daarbij een bezoek aan hun Foster Parents kind
Ribut. Daarbij maakten zij kennis met de desa Tileng. 
Dit bezoek had twee belangrijke gevolgen. Ten eerste
een onvoorwaardelijke liefde voor het land Indonesië en
haar bewoners en ten tweede de bewustwording dat er
veel werk, en helaas ook geld, nodig was om de levens-
standaard in Tileng op een acceptabel niveau te brengen. 

Met het van hem bekende enthousiasme is Ton vervol-
gens aan de slag gegaan, zijn activiteiten hierbij steeds een
stapje opvoerend. Eerst door voor eigen rekening water
voor het dorp te kopen, vervolgens door in Nederland
sponsors te gaan zoeken voor de bouw en renovatie van
een aantal woningen en dan uiteindelijk door de oprich-
ting van de Stichting Tileng.

Na de noodzakelijke opstart van de organisatie van de
stichting, zowel in Nederland als in Indonesië, heeft de
stichting inmiddels een kleuterschool in Tileng 

gerealiseerd, succesvol bij de bouw van een kleuterschool
in Baturraden bemiddeld, en zijn we bezig met de be-
oordeling van een vijftal nieuwe projecten, die wij alle-
maal nog in 2003 hopen op te starten. Hoewel er een,
gelukkig steeds groter wordende, groep mensen direct en
indirect bij de stichting betrokken is, kunnen we zonder
overdrijven stellen dat het zonder Ton niet was gebeurd.

Ton kennende zit hij niet te wachten op dit soort lof-
tuitingen aan zijn adres, en zeker niet in een speciaal aan
hem gewijde nieuwsbrief, maar u zult begrijpen dat wij
deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbij konden laten
gaan. 

Ook wilden wij uiteraard de festiviteiten opluisteren met
een passend cadeau. Gezien bovenstaande denken wij dat
er slechts één cadeau mogelijk is en wel het verruimen
van de financiële mogelijkheden van de Stichting Tileng. 
Het verheugt ons dan ook u te kunnen mededelen dat
wij een sponsor hebben gevonden die alle schenkingen,
die voor 1 juni a.s. op de bankrekening van de Stichting
Tileng worden gestort met als omschrijving "Lintje Ton",
zal verdubbelen. Met uw hulp kunnen wij Ton een
geweldig cadeau geven.

Nieuwsbrief 5 - 2003

Voorzitter Stichting Tileng beloond voor inzet
29 april 2003 - De oprichter en voorzitter van de Stichting Tileng heeft vandaag uit handen van de
burgemeester van Capelle aan den IJssel een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ton Lange is vanaf
vandaag Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
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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


