
Projecten
In Nieuwsbrief 6 - 2003 hebben we melding gemaakt van een viertal nieuwe aanvra-
gen voor projectsteun uit de desa Tileng. Voor een integrale beoordeling van de vier
projecten is inmiddels aanvullende informatie verstrekt door onze vertegenwoordi-
ger in Indonesië, Yayasan Mitra Abadi (YMA). Het bestuur heeft de projecten
Onderhoud en uitbreiding kleuterschooltjes, Salaris kleuterleidsters, Speelgoed en
De Buffelbank dan ook onlangs goedgekeurd. 

Via YMA hebben wij de bewoners meegedeeld dat het verstrekken van de financiële
steun in een aantal fases zal gebeuren. Na goedkeuring van elke tussentijdse rap-
portage per afgerond onderdeel zal tot betaling van de volgende fase worden
overgegaan. Zo houdt de stichting zicht op de voortgang van de projecten en wordt
uitputting van verstrekte financiële steun voorkomen.

Uitgebreide projectinformatie is te lezen op
onze website, www.tileng.nl, onder: Laatste
nieuws: Nieuwsbrief 6 - 2003. Wanneer u deze
Nieuwsbrief niet (meer) in uw bezit hebt en u
niet beschikt over een internetaansluiting,
schroom dan niet en vraag deze nieuwsbrief
alsnog aan bij ons secretariaat in Zoetermeer.

Goede wensen
Het bestuur van de Stichting Tileng wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig
en gezond 2004 toe. Wij hopen ook in 2004 op uw financiële steun te mogen 
rekenen. Ons credo blijft: 

"Stichting Tileng steunt de desa; 
steunt u Stichting Tileng?"

Vierdaagse van Nijmegen
De enthousiaste wandelaars van het Ministerie van VROM
hebben afgelopen zomer ondanks het extreem warme weer
de Vierdaagse van Nijmegen uitgelopen. Deze toch wel zware
beproeving heeft voor de stichting het fantastische bedrag
opgeleverd van €1.602,81. 

Op 1 december jl. is het bedrag per "cheque" tijdens een
feestelijke bijeenkomst op het ministerie door de wandelaars
aan het bestuur van de stichting overhandigd in aanwezigheid
van de Inspecteur-Generaal van VROM, de heer Gerard
Wolters. 

Na de officiële uitreiking was er nog gelegenheid voor een
informeel gesprek onder het genot van een hapje en een
drankje. 
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Vier nieuwe projecten gehonoreerd
Opbrengst van VROM-sponsorloop Vierdaagse van Nijmegen bekend.

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. De inhoud van de
site zal regelmatig worden aangevuld
met actuele ontwikkelingen en belang-
rijk 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

Dhr. Bram v/d Weele neemt, namens het bestuur
van Stichting Tileng, de cheque in ontvangst


