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Gemeente Capelle aan den IJssel draagt EUR 65.000 bij

Direct nadat de eerste berichten over de aardbeving op Java van 27 mei ons bereikten zijn wij, 

samen met onze mensen ter plekke, begonnen met het beantwoorden van de belangrijkste vraag die 

ons bezig hield: "Wat kunnen wij als kleine Nederlandse stichting doen om te helpen?"

Het bleek al gauw dat de schade met name in Imogiri enorm was en dat onze hulp daar een groot verschil zou kunnen maken. 
Onze voorzitter Ton Lange is met zijn zoon naar Imogiri afgereisd en heeft in goed overleg met de bevolking een plan van aanpak
opgesteld. Tileng is geen noodhulp, daar zijn anderen beter en sneller in en gelukkig is dat allemaal goed gegaan. Onze hulp moet
een min of meer permanent karakter hebben. Reden waarom wij ons met name richten op onderwijs en huisvesting.

De belangrijkste punten uit het plan van aanpak:
l Herstel van de met onze steun gebouwde kleuterschool. 

Hoewel het in eerste instantie leek dat de kleuterschool de 
aardbeving had doorstaan bleek bij nadere inspectie dat er 
zoveel schade aan de constructie is dat in verband met 
instortingsgevaar gebruik ervan gevaarlijk is.

l Herbouw van de lagere school. De school is volledig ver
woest en zal opnieuw moeten worden gebouwd en ingericht. 
Het onderwijs vindt nu plaats in tenten. Ter ondersteuning 
hiervan hebben wij inmiddels aan 159 leerlingen een pakket 
schoolmaterialen ter beschikking gesteld.

l Bouw van noodwoningen. De schade aan de huizen is enorm 
en veel mensen wonen nu onder tentzeiltjes. Samen met de 
bewoners van Imogiri is een noodwoning ontworpen, die 
relatief snel en goedkoop kan worden gebouwd, zodat zoveel 
mogelijk mensen zo snel mogelijk weer onderdak hebben. 

De noodwoningen zijn zo ontworpen dat ze enige jaren 
dienst kunnen doen in afwachting van de definitieve herbouw 
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en er is rekening gehouden met de mogelijkheid tot 
hergebruik van de materialen wanneer de noodwoningen 
weer kunnen worden gesloopt. Met de bouw van de 
noodwoningen is reeds aangevangen.

Teneinde het plan van aanpak te kunnen financieren is een aan-
vraag tot ondersteuning ingediend bij de Gemeente Capelle aan
den IJssel. 

We zijn enorm blij te kunnen mededelen dat deze aanvraag is
ingewilligd en dat onze penningmeester Cees van der Jagt
onlangs een cheque van maar liefst EUR 65.000 in ontvangst
heeft mogen nemen. Een geweldig gebaar waar wij, mede
namens de bewoners van Imogiri, enorm dankbaar voor zijn. 

Mede hierdoor zijn wij in staat ons plan van aanpak volledig uit
te voeren.

De volledige tekst van de aanvraag, inclusief het plan van 
aanpak, vindt u op de website van Stichting Tileng:
http://www.tileng.nl/rapportage.php.

Eén van de noodwoningen Penningmeester Cees van de Jagt neemt cheque in ontvangst



De desa Imogiri

Imogiri maakt onderdeel uit van het district Bantul en ligt
ongeveer 15 kilometer ten zuidoosten van de stad
Yogyakarta. 

Imogiri bestaat uit 8 woongemeenschappen (Sriharjo,
Selopamioro, Wukirsari, Girirejo, Karangtengah,
Karangtalun, Imogiri, en Kebonagung).

De totale oppervlakte van Imogiri bedraagt circa 5.448,68 ha.
In Imogiri wonen 57.255 mensen. Wukirsari is het deel van
Imogiri waar we nu aan de slag gaan.

Opbrengst acties na 27 mei

Naast de aanvraag bij de Gemeente Capelle aan den IJssel
hebben wij middels een publiciteitsoffensief geprobeerd
zoveel mogelijk geld op te halen om steun te kunnen bieden
aan de getroffen gebieden. 

Met dank aan Radio Capelle, IJsselpost, IJssel- en Lekstreek,
Postiljon en AD Rotterdams Dagblad heeft dit tot nu toe
ongeveer EUR 9.000 opgeleverd. Wij zullen dit geld
gebruiken om meer noodwoningen te bouwen en om
eventuele budgetoverschrijdingen van het plan van aanpak
mee op te vangen.

Stichting Tileng op weg

Sinds kort is het mogelijk om tijdens het autorijden aandacht
te vragen voor Stichting Tileng. Hoe? Zoals op deze foto.

Een dergelijke omranding voor het nummerbord is te
bestellen bij de stichting. De achtergrond kost EUR 25. Een
deel komt ten goede van de projecten in Indonesië.

U zult begrijpen dat de productie pas in gang gezet kan 
worden als er voldoende (10) bestellingen binnen zijn en
betaald. Middels de website houden wij u op de hoogte van
het aantal binnen gekomen bestellingen en de datum wan-
neer de randen in productie zijn genomen.

Schroom niet en bestel een nummerbordomranding via
lange@tileng.nl onder vermelding van "bestelling 
nummerbordrand"

Een uniek concept in de desa Tileng

Onlangs ontving het bestuur uit de desa Tileng een tweetal
aanvragen voor een geheel nieuw concept. De vorming van
een fonds, bestaande uit een aantal koeien, waarvan de
opbrengst zal dienen om salarissen van onderwijzend per-
soneel te betalen.

Eén van onze adviseurs, specialist op het gebied van ontwik-
kelingsamenwerking in Indonesië, heeft de aanvragen voor
ons beoordeeld. Zijn advies luidt: "Een concept voor een
operationeel fonds ten behoeve van het salaris voor de
onderwijzers vind ik echt een vondst. Ik ben een dergelijk
constructie nog nergens anders tegengekomen en het lijkt
me alle steun waard. Het enige dat fout zou kunnen gaan, is
dat één van de dieren dood gaat. Mocht dat onverhoopt
gebeuren dan valt het hele plan in duigen. Ik zou daarom de
mensen in Tileng aanbevelen om via dezelfde constructie een
soort 'noodfonds' te creëren, bestaande uit één of twee
koeien extra, die onder verantwoordelijkheid van de school-
stichtingen zouden moeten vallen."

Het bestuur van de stichting zal binnenkort een besluit
nemen over de ondersteuning van dit project, waarbij het
scheppen van een noodfonds in de beoordeling zal worden
meegenomen.

Op deze manier krijgt het goed lopende buffelbankproject
een extra dimensie, namelijk het garanderen van inkomsten
voor het onderwijzende personeel. Zo ziet u maar weer
waar een idee van een kleine Nederlandse charitatieve
instelling al niet toe kan leiden.

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 
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