
Projecten
De volgende nieuwe projecten staan voor Tileng op de rol. Op dit moment wordt er nog druk gecorrespondeerd met onze verte-
genwoordiger in Indonesië over een aantal door het bestuur gestelde vragen, teneinde tot een goede beoordeling van deze pro-
jecten te kunnen komen. 

Er liggen een aantal aanvragen voor ondersteuning van een drietal kleuterschooltjes in de dusun's Ploso, Tileng en Mandesan. Deze
kunnen als volgt worden onderverdeeld.
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Nieuwe project-aanvragen uit Tileng ontvangen
In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat de opbrengst is gewor-
den van de actie "Lintje Ton" (zie nieuwsbrief 5). 

Reeds eerder hebben wij aangekondigd dat het dorpscomité
in Tileng druk bezig was met het opstellen van nieuwe 
projecten, waarvoor financiële steun bij onze stichting zou
worden aangevraagd. In deze nieuwsbrief kunnen wij u
daarover het nodige melden. Ook doen wij kort verslag van
twee "zusterprojecten" buiten het werkgebied van de
Stichting Tileng. 

Ten slotte kunnen wij u melden dat de website van de
stichting (www.tileng.nl) na een maandenlange voorberei-
ding een grondige metamorfose heeft ondergaan.

Onderhoud en uitbreiding kleuterschooltjes
De schooltjes in Ploso en Mandesan hebben dringend onder-
houd nodig om verval te voorkomen. Daarnaast is er geen
sanitair, zoals bijvoorbeeld een toilet, aanwezig. Voor het
schooltje in Tileng ligt er een aanvraag voor de aanleg van een
veilige speelplaats. Het schooltje in Tileng is, zoals u weet, in
oktober 2002 met steun van de stichting gerealiseerd.

Aan het dorpscomité is gevraagd na te denken over de toe-
komst van de schooltjes. De projectsteun van de stichting is
vooral bedoeld als een startsubsidie om een project van de
grond te krijgen. Na die steun moeten de kleuterschooltjes
zichzelf kunnen bedruipen, bijvoorbeeld met overheidssubsidie
of een bescheiden bijdrage van de ouders.

Salaris kleuterleidsters
Deze aanvraag betreft een bijdrage in het salaris van de kleu-
terleidsters voor een periode van ongeveer 2 jaar, dat wil 
zeggen tot het moment dat de school door de rijksoverheid
wordt erkend. Hierna wordt het salaris door de Indonesische
overheid betaald.

Speelgoed
Er is te weinig speelgoed voor de kleuters.
Met de gevraagde bijdrage wil het school-
bestuur educatief verantwoord speelgoed
van goede kwaliteit kopen voor zowel
binnen als buiten. Dit zal de ontwikkeling
van de kleuters ten goede komen.

"De Buffelbank"
Er is een aanvraag ingediend voor de financiering van een tweetal zogenaamde buffelprojecten. Deze constructie is in Indonesië
heel normaal. Een groep boeren zet een coöperatie op die een aantal buffels (de donkere karbouwen of de witte 'lembu') aan-
schaft en aan de leden uitleent. De bedoeling is dat de buffels jongen krijgen. Degene die de volwassen buffel verzorgt, houdt het
kalf en retourneert het volwassen dier aan de coöperatie. Vervolgens komt iemand anders aan de beurt om een kleine veestapel te
beginnen. In de loop der tijd kan een succesvolle boer een aardig kapitaal opbouwen, niet op de bank, maar al grazend achter zijn

huis. Karbouwen staan op Java bij de boeren in hoog aanzien en ze verzorgen ze dan ook,
alsof het kinderen zijn. Ze worden niet geslacht. In de praktijk is het 'spaartegoed' niet
onbeperkt. Een boerenfamilie van vier of vijf personen kan per dag maar een bepaald maxi-
mum aan groenvoer verzamelen (de buffels grazen nooit vrij). Wij schatten in dat twee of
drie karbouwen zo ongeveer het maximum is voor een gezin. 
Het "Buffelbank-project" zal een aantal jaren bestrijken. Het gaat er immers om er voor te
zorgen dat voor iedereen in de verschillende dusun's van Tileng een eigen buffel beschikbaar
komt en dat kost, zoals u misschien zult begrijpen de nodige tijd. 

In de volgende nieuwsbrief zullen wij u laten weten wanneer de projecten daadwerkelijk van start gaan en welke verdere afspraken
wij met de bewoners van Tileng hebben gemaakt.



Nieuwe site: www.tileng.nl
Om u optimaal te kunnen blijven infor-
meren en een dynamische uitstraling als
stichting te behouden is de website van
de stichting geheel vernieuwd. 

Een bezoek aan de vernieuwde site is
de moeite waard. U kunt naast de
gebruikelijke actualiteiten over de pro-
jecten van de stichting, ook andere
informatie vinden, zoals het korte ver-
haal over het ontstaan van Stichting
Tileng. We blijven de inhoud van de site
regelmatig aanvullen met actuele
ontwikkelingen en belangrijk nieuws.

Naast de Nederlandse versie, kan de
site ook in het Engels worden bekeken.
Gelet op de geringe respons zijn de
andere talen niet langer op de site te
vinden. De website is ook deze keer
weer belangeloos gebouwd, zonder dit
soort hulp van particulieren en be-
drijven is het niet mogelijk om, zoals
nu, vrijwel alle ontvangen gelden recht-
streeks te besteden aan projecten.

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.

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 TilengResultaat actie "Lintje Ton"
In nieuwsbrief 5 informeerden wij u over de koninklijke onderscheiding die onze
voorzitter Ton Lange ten deel is gevallen. Om hem met dit heugelijke nieuws te
feliciteren zijn wij de actie 'Lintje Ton' gestart. Het doet ons deugd u te kunnen
melden dat deze actie het mooie bedrag van € 1.364 heeft opgeleverd. 

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die aan dit mooie 
resultaat heeft bijgedragen te bedanken. Wij zullen voor de opbrengst een goede
bestemming in Tileng zoeken. Uiteraard heeft Ton daarbij de doorslaggevende stem.
Hoewel de verzending van nieuwsbrief 5 in één keer is gebeurd, hebben wij ontdekt
dat een deel helaas niet bij de geadresseerden is aangekomen. Mocht u nieuwsbrief 5
niet hebben ontvangen en daar alsnog prijs op stellen dan kunt u 
natuurlijk contact met ons opnemen.

Rapportage oplevering kleuterschool Baturraden (bemiddelingsproject)
Inmiddels hebben wij een gedegen rapportage ontvangen van onze vertegenwoor-
diger PMPB in Baturraden. Deze rapportage was vergezeld van foto's en van een
goede financiële verantwoording. De afrekening laat een post aan meerwerk zien van
€ 800,-. Inmiddels is de rapportage overhandigd aan en besproken met de Stichting
Woningpartners uit Capelle aan den IJssel, die dit project heeft gefinancierd. Deze
stichting is ook bereid de meerwerkkosten voor zijn rekening te nemen. Een mooi
resultaat dat met bemiddeling van de Stichting Tileng tot stand is gekomen.

Bemiddeling renovatie lagere school Baturraden
De Stichting Tileng heeft een projectplan ontvangen voor
het renoveren van de lagere school in Baturraden. Een
school met 115 leerlingen die in verval is geraakt en waar
hoognodig de aanwezige asbest verwijderd dient te worden. 

Omdat het dorp buiten het werkgebied van de stichting
ligt, kunnen we helaas geen geld toezeggen, maar ook bij 
dit project zullen wij proberen een belangrijke bemidde-
lende rol te spelen. Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar
een sponsor voor dit grote renovatieproject. De renovatie
zal in vijf jaar worden uitgevoerd, mede omdat de school
tijdens de renovatie niet dicht zal gaan.

Nieuwe sponsors, donateurs en schenkingen 
In de afgelopen periode heeft de stichting weer een aantal nieuwe donateurs mogen
verwelkomen; ook is een aantal eenmalige schenkingen ontvangen. 

Daarnaast heeft  een aantal enthousiaste wandelaars van het Ministerie van VROM
gesponsord deelgenomen aan de vierdaagse in Nijmegen; de opbrengst hebben zij
bestemd voor de desa Tileng. Op het resultaat van deze sympathieke actie zullen wij
in de volgende nieuwsbrief terugkomen.

Ons credo blijft: "Stichting Tileng steunt de desa; steunt u Stichting Tileng?".

Zie hiervoor ook de website. Wij hechten
eraan te vermelden dat sommige dona-
teurs/schenkers er de voorkeur aan geven
anoniem te blijven. De lijst met namen
van gulle gevers op de website is daar-
door niet volledig.

De enthousiaste wandelaars van het Ministerie van
VROM binnengehaald door de voorzitter van Stichting
Tileng. (Sponsoring: Hans Textiel & Mode, Ridderkerk)


