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'Verbeter de wereld, start bij de kinderen' 

In het Indonesische Baturraden heeft de Stichting
Tileng de slogan 'Verbeter de wereld, start bij de
kinderen' gelanceerd. De voorzitter legde symbo-
lisch de eerste steen voor de tweede fase van de
nieuwbouw van de plaatselijke school. 

Leerlingen van de school hadden diverse optredens voor-
bereid voor de gasten. Daarna werden de  opgeleverde
schoolgebouwtjes uit de eerste fase door de voorzitter
geopend. Vervolgens werd symbolisch de eerste steen gelegd
voor de tweede fase van de nieuwbouw. 

Het ministerie van VROM droeg ook een steentje bij en
schonk twee laptops. De PMPB is een lokale organisatie voor
en door inwoners van Baturraden en mocht als eerste een
laptop in ontvangst nemen. Het hoofd van een andere lagere
school in Baturraden nam de tweede laptop in ontvangst.

Hooggeplaatst bezoek
Bij de bijeenkomst was een aantal hoogwaardigheidsbekle-
ders aanwezig, waaronder het hoofd van de regio, de Bupati
Banyuman, te vergelijken met een Commissaris van de
Koningin. Hij leidde de delegatie door de school en bekeek
de tekeningen die leerlingen van de Chr. Basisschool De
Horizon in Capelle aan den IJssel vorig jaar maakten. 

Onderscheiding
Onze voorzitter werd, gestoken in het uniform van de PMPB
onderscheiden. De "Wing Provokator I" werd door drs.
Bambang Priyono van Unicef Indonesië opgespeld. Ook de
Bupati Banyuman werd voor zijn initiërende en stimulerende
bijdrage hiermee onderscheiden. Beide heren behoren nu
tot de groep van PMPB die ervoor gaat zorgen dat allerlei
belangrijke projecten in Baturraden kunnen worden 
gerealiseerd.
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Lokale subsidie
Geïnspireerd door de verhalen over Stichting Tileng 
verstrekte de Bupati een subsidie van Rp 10.000.000 (circa
EUR 900,00) voor het project. Zeker voor lokale begrippen
is dit een groot bedrag en tevens een begin van subsidiëring
van lokale kleine projecten door de overheid. Hij is bereid
tot een verdere financiële samenwerking. In het vervolg
wordt de Bupati betrokken bij nieuwe projectplannen om te
bezien of de regio kan subsidiëren. Tevens is hij bereid te
onderzoeken of hij projecten kan voorfinancieren, zodat
men gelijk met de 2e fase zou kunnen starten en niet hoeft
te wachten tot Stichting Tileng de middelen bijeen heeft
gekregen. 

De regionale overheid lijkt niet achter te willen blijven en de
Stichting Tileng zal dan ook alles in het werk stellen van het
belang van de gekozen ontwikkelingsprojecten te overtuigen!

Bezoek aan Tileng
De voorzitter bezocht tijdens zijn verblijf in Indonesië
de desa Tileng. Nu er een nieuwe weg ligt vanaf
Yogyakarta is de reistijd met een uur verkort. Het dorp
was weer uitgelopen om het bezoek te verwelkomen.
De vertegen-woordiger van Stichting Tileng - YMA -
stond met het voltallige dorpscomité klaar.

Een bezoek aan het pleeggezin van de voorzitter en zijn
vrouw kon natuurlijk niet uitblijven. Sri Suwarti, Sitimin,
Ribut en Annissa zagen er goed uit. Het in bezit hebben van
een koe heeft hun leven stukken verbeterd. Het werkt dus
echt.

Koeienproject geslaagd
Na het bezoek aan deze familie werd er in het dorpshuis
'vergaderd', waarbij iedereen vond dat het koeienproject een
geslaagd project is. Er werd op aangedrongen dit project
vooral te continueren. Daarnaast heeft de voorzitter nog-
maals aandacht gevraagd voor de onderlinge samenwerking
en de eigen financiële bijdragen van de bevolking, juist omdat
het koeienproject zo goed loopt. Stichting Tileng heeft aan
de bevolking duidelijk gemaakt dat we afmaken waar we mee
bezig zijn en dat nieuwe projecten op een projectenlijst
geplaatst kunnen worden, maar dat die pas gefinancierd
zullen kunnen worden zodra er voldoende geld beschikbaar
is. Tijdens deze bijeenkomst is ook de derde laptop van
VROM overhandigd aan onze vertegenwoordiger, YMA.

Project kleuterschool te Imogiri
Aan de hand van de rapportage van onze stagiaire June de
Bree is de TK (kleuterschool) Imogiri bezocht. De mensen
daar hebben goed samengewerkt en zelf geïnvesteerd om
het hoogstnoodzakelijke aan te pakken. Daarom hebben zij
hun aanvraag voor financiële steun ingetrokken. 

Er moeten echter voor de veiligheid van de kinderen en het
behoud van het gebouw nog enkele noodzakelijke werk-
zaamheden worden uitgevoerd waarvoor op dit moment
geen geld meer is. Daarvoor is een projectplan in ontvangst

genomen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het
maken van een keermuur om de erosie achter de school
staande te houden, het verhogen van de pleinmuren, zodat
de kinderen er niet meer overheen naar beneden kunnen
vallen, en het verbeteren van het school-/speelplein. 

Inmiddels heeft Stichting Tileng ad-interim vertegenwoordi-
gers in Imogiri. Dat zijn de heer P. Purwanto en mevrouw
I.R. Jatmiko. Renata Jatmiko wil als tegenprestatie voor de
bemiddeling door onze stichting werk gaan verrichten in
Imogiri. Als deze proefperiode slaagt, zullen zij onze vaste
vertegenwoordigers in Imogiri worden. 

Radiostation Tare Valeria FM
Tijdens zijn verblijf in Indonesië is de voorzitter van Stichting
Tileng in de live-uitzending geweest van het radiostation
Tare Valeria FM. Daar heeft hij uitgebreid gesproken met
radioman Tonnie Aditia over het werk van Stichting Tileng in
Indonesië. Er luisteren ongeveer 5.000.000 mensen naar de
uitzendingen van Tonnie. Tijdens de uitzending kunnen
mensen telefonisch reageren en vragen stellen. Naar het
programma wordt goed en serieus geluisterd. Het verhaal
over onze stichting is goed overgekomen. Eén van de luister-
aars merkte op dat het toch van de gekke was dat Stichting
Tileng in Indonesië zoveel werk verricht en geld geeft voor
projecten. Zij riep de rijken in Baturraden op hetzelfde te
doen, zodat Stichting Tileng weer elders in Indonesië aan de
slag kan. 

Foto: Het koeienproject is geslaagd!



Goede studieresultaten Renata Jatmiko
Uiteraard is ook een bezoek
gebracht aan de familie van
Renata Jatmiko. Deze studente
kan door de bemiddeling van
Stichting Tileng, die heeft geleid
tot het voor 80% betalen van
de artsenstudie van Renata,
haar studie afmaken. Deze zou
zij anders moeten stopzetten
wegens geldgebrek. Ook deze
manier van werken heeft zijn
vruchten afgeworpen. 

Op korte termijn komt er een verzoek uit Baturraden om
voor twee leerlingen de kosten van de lagere school te
betalen. Het zijn twee jongens die goed kunnen leren, maar
door geldgebrek geen scholing kunnen bekostigen. 

Geïnteresseerden die deze kosten voor hun rekening willen
nemen kunnen contact opnemen met voorzitter Ton Lange
via lange@tileng.nl. Het gaat om iets meer dan EUR100,00
per jaar per leerling. 

De sapi's van de inwoners van Tileng
Tijdens zijn verblijf heeft Ton Lange al via onze website ger-
apporteerd over het koeienproject. Toen er 35 sapi's
(koeien) van de inmiddels 61 klaar stonden om aan hem
getoond te worden heeft hij vele foto's gemaakt, waarvan er
enkele in deze nieuwsbrief zijn opgenomen. 

Binnenkort zal bekeken worden op welke wijze wij u, via
onze website, nog meer deelgenoot kunnen maken van de
werkzaamheden van onze stichting via foto's en video-opna-
men. Het beeldmateriaal illustreert dat de Stichting Tileng
met dit project veel goeds realiseert. De mensen denken zelf
ook op termijn een beter leven te krijgen door het in bezit
hebben van en het fokken met de sapi's. 
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Sponsors, donateurs en schenkingen
Ook kunnen wij u melden dat de stichting weer een aantal
nieuwe donateurs heeft mogen verwelkomen en dat er weer
een aantal eenmalige schenkingen is ontvangen. 

Wij hechten er nogmaals aan te vermelden dat sommige
donateurs/schenkers er de voorkeur aan geven anoniem te
blijven. De lijst met namen van gulle gevers op de website is
daardoor niet volledig.

Informatie over de nieuwe website
Eind vorig jaar is er hard gewerkt om een nieuwe
website voor Stichting Tileng te realiseren. De
nieuwe website moet onze sponsors, donateurs en
natuurlijk alle mensen die geïnteresseerd zijn in
Stichting Tileng zo goed mogelijk op de hoogte
houden van onze activiteiten. Het resultaat mag er
zijn: www.tileng.nl. 

Regelmatig proberen wij de mensen die Stichting Tileng een
warm hart toedragen op de hoogte te houden via onze
nieuwsbrief. Ook wordt er elke week een kort bericht
geplaatst op de website. Op de site zijn ook relevante
videobeelden te zien. Neem dus regelmatig een kijkje op de
website.

Wij hopen dat we u via deze website nog beter op de
hoogte kunnen brengen van alle mooie projecten die
Stichting Tileng ondersteunt.

Regelmatig proberen wij de mensen die Stichting Tileng een
warm hart toedragen op de hoogte te houden via onze
nieuwsbrief. Ook wordt er elke week een kort bericht
geplaatst op de website. Hiermee hopen we u nog beter op
de hoogte te kunnen brengen en te houden van de laatste
nieuwtjes rond de stichting. Neem dus regelmatig een kijkje
op de website.

Wij hopen dat we u via deze website nog beter op de
hoogte kunnen brengen van alle mooie projecten die
Stichting Tileng ondersteunt. 



Meer info over Stichting Tileng

Brochure
Stichting Tileng heeft een tweetalige brochure
(Nederlands/Engels) uitgebracht. Mocht u deze willen ont-
vangen, neem dan contact met ons op. 

Wij stellen 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 ontwikkelin-
gen volgen en nieuws lezen over projecten die de stichting 
steunt. Voor vragen kunt u ons ook mailen: info@tileng.nl

Contactgegevens
Postadres: Vestdijkhove 16

2726 DS  Zoetermeer
Telefoon: 079 - 351 32 52 (na 19.00 u.)
Bankrekening: 64.45.17.824 

Colofon
Teksten: Ton Lange

Cees van der Jagt
Bram van der Weele

Eindredactie: Jeroen Thoolen

Opmaak: Remco Lange 

Fiscale gevolgen van schenkingen
Mede naar aanleiding van het afschaffen van het
schenkingsrecht per 1 januari 2006, leek het ons een
goed idee om de alle fiscale consequenties van
schenkingen aan de Stichting Tileng nog eens op een
rijtje te zetten.

Schenkingsrecht
De Stichting Tileng is door de belastingdienst erkend als
instelling bedoeld in artikel 24, vierde lid, van de
Successiewet 1956. Ofwel in gewoon Nederlands: onze
stichting is een erkend goed doel. Het gevolg hiervan is dat
voor schenkingen aan de Stichting Tileng geen schen-
kingsrecht meer hoeft te worden betaald.

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
Particuliere schenkingen aan goede doelen zijn aftrekbaar
van de inkomstenbelasting. Hierbij moet dan wel rekening
worden gehouden met een niet-aftrekbare drempel, voor
alle schenkingen gezamenlijk, van 1% van het inkomen. 
Bij fiscale partners geldt het totaal van beide inkomens. De
maximale aftrek is 10% van het inkomen. Bij een periodieke
schenking (van minstens vijf jaar) die is vastgelegd bij nota-
riële akte gelden geen drempels en beperkingen.

Schenkingen aan goede doelen door bedrijven zijn aftrekbaar
van de vennootschapsbelasting.

Voor zowel particulieren als ondernemingen geldt dat bij het
aftrekken van schenkingen moet worden bewezen dat de
ontvanger van de schenking daadwerkelijk een goed doel is.
Bovengenoemde erkenning door de belastingdienst is hierbij
echter voldoende bewijs.

Omzet- en vennootschapsbelasting
De Stichting Tileng is niet belastingplichtig voor omzet-,
loon- en vennootschapsbelasting. Dit houdt in dat wij over
de door ons ontvangen gelden geen belasting hoeven af te
dragen. 

4


