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Verslag vanuit Imogiri over de vorderingen van de bouw van de noodwoningen

Het regenseizoen is in aantocht en daarom zijn we snel begonnen aan de eerste fase van de wederopbouw van

Imogiri. Met drie noodwoningen tegelijk wordt er hard gewerkt. 

Er wordt eerst gekeken of bestaande fundering kan worden gebruikt, of dat er nieuwe fundamenten moeten worden gelegd. Dan
wordt er aan de constructie (opbouw) van een huis gewerkt. Is de fundering en de constructie van het eerste huis gereed dan
wordt er gewerkt aan het tweede en daarna het derde huis.

Gefaseerd worden de elementen per huis aangebracht: 
Na fundering en opbouw, volgen het geraamte, de dakplaten, de
ramen en de bamboewanden. Gaandeweg zijn we in het bezit
gekomen van bamboe van een betere kwaliteit dan die van de
modelnoodwoning. Dat is nodig want de noodwoningen
moeten goed bestand zijn tegen vele regenseizoenen.

Specialisten

De arbeiders komen van Purworejo ten westen van Yogyakarta.
Wij hebben deze mensen gekozen omdat zij specialisten zijn in
het bouwen van huizen van bamboe. We bouwen eerst 
noodwoningen voor oude mensen in Imogiri.

Op het moment dat u dit leest zijn er al 12 noodwoningen
gebouwd en heeft men een fabriekje opgericht waar 7 
noodwoningen tegelijk gebouwd kunnen worden. Van de fabriek
worden de noodwoningen getransporteerd naar de uiteindelijke
plaats in Imogiri. Na oplevering wordt de noodwoning 
overgedragen aan de bewoners die op hun beurt een contract
moeten tekenen dat ze niets van de noodwoning mogen slopen
en/of verkopen.
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Wederopbouw Imogiri

Waarom doneren aan Stichting Tileng?

Door Ellen Mierop uit Den Haag

Er zijn wel honderden goede doelen die om geld zitten

te springen. Tureluurs word je soms van hun ver-

zoeken. Bedelbrieven met mooie ansichtkaarten en

zelfs soms met geld er in! Zonde, denk ik dan, gebruik

dat geld toch voor dat goede doel. Bij de Stichting

Tileng werkt dat anders. Ik ben op hun site terecht

gekomen via die van Wouter Muller, ambassadeur van

de Stichting. En daar vond ik waar ik al tijden naar op

zoek was.

Een goed doel in Indonesië waar rechtstreeks het geld naar toe
gaat. Géén grote organisatie met duur betaalde directeuren,
maar een stichting met vrijwilligers die er voor zorgen dat ál
het geld dat gedoneerd wordt, wordt gebruikt om de woon- en
leefomstandigheden van desa's Tileng, Baturraden en Imogiri te
verbeteren. Voor structurele hulp. En dat in samenspraak met
de bevolking. Want wie weten nou beter waar het geld het
hardst nodig is? 

Ik draag de stichting een warm hart toe en ik hoop, dat vele
anderen dat ook zullen gaan doen, zodat de bewoners van
desa's zicht hebben op een betere toekomst!



Vier leerlingen uit Baturraden

Mevrouw van Mierop en de heer en mevrouw Leliman uit
Rotterdam betalen via de Stichting Tileng inmiddels (naast hun
donateurschap) de kosten van de middelbare school van 4 leer-
lingen uit Baturraden. Het zijn leerlingen die goed kunnen leren
maar die door geldgebrek zouden moeten stoppen met vervol-

gonderwijs. 

Een geweldig initiatief nietwaar!? Aan de slogan "Verbeter de
wereld en begin bij de jeugd" wordt hier uitvoering gegeven.

Indonesisch Vogelpark Taman Indonesia

Een buitengewoon Indonesisch dierenpark op het platteland in
Kalekotte in de provincie Overijssel. De mensen van dit park
hebben, net als Stichting Tileng, contacten met een 
aantal desa's ten zuiden van Yogyakarta op het eiland Java.

De leiding van het park heeft voorgesteld om in de lente van
2007 in het park een perkumpulan (bijeenkomst) te 
organiseren ten behoeve van die desa's. Als het in de agenda
van Wieteke van Dort (www.alternateexperience.nl), en onze
ambassadeur Wouter Muller (www.woutermuller.nl) past, zullen
zij tijdens die bijeenkomst optreden. Radio Tokèh
(www.radiotokeh.nl) daarbij ondersteund door Radio
Ridderkerk (www.radioridderkerk.nl) heeft het voornemen om
van de perkumpulan een radioverslag te maken.
Wij houden u op de hoogte of we deze bijeenkomst hebben
kunnen organiseren en hoe u er zich voor op kunt geven.

Taman Indonesia herbergt een bonte verzameling van ruim 50
verschillende soorten vogels, aangevuld met tal van kleine
Aziatische zoogdieren. Tijdens een wandeling door het 
vogelpark met de grote buitenvolières waant u zich in de
tropen en komt u oog in oog te staan met exotische vogels en
zoogdieren zoals Beo's, Balispreeuwen, Djalaks, Muntjaks,
Kleinklauw-otters, Maleisische Stekelvarkens en tropische
eekhoorns. En mocht er onverhoopt een tropische regenbui op
vogelpark Taman Indonesia neerdalen dan kunt u schuilen in
een originele Indonesische paalwoning. 

In dierenpark Taman Indonesia kunt u ook rondsnuffelen op
zoek naar Indonesische souvenirs op de pasar kecil en kunt u
genieten van de smakelijke Indische hapjes en drankjes. 

Wie zijn de ondersteuners van de stichting?

InnoConcepts N.V. is ondersteuner van het eerste uur. Alle
kantoorkosten, inclusief de verzorging van de nieuwsbrieven,
komen voor rekening van deze onderneming. Mede hierdoor
kunnen we zeggen dat alle gelden die de stichting ontvangt voor
100% worden gebruikt voor projecten in Indonesië.

InnoConcepts is een organisatie die gespecialiseerd is in het
vinden, ontwikkelen en naar de markt brengen van innovatieve
producten en technologieën. InnoConcepts onderscheidt zich
hiermee van financiële partijen, die vaak alleen kapitaal ver-

strekken, en grote commerciële partijen, die meestal onvol-
doende ruimte geven aan innovaties. Op dit moment is
InnoConcepts met name actief op het gebied van kunststof ver-
pakkingen en met milieuvriendelijke hygiënische systemen en
coatings. InnoConcepts heeft vestigingen in Nederland,
Engeland en Hong Kong.

Stichting "BERSAMA" is ook een van de eerste onder-
steuners van Stichting Tileng. Stichting "BERSAMA" Nederland -
Indonesië heeft als belangrijkste doelstelling, het bevorderen

van de sociale band tussen de bevolking van Nederland en
Indonesië. Zij wil dit bereiken door nauwe samenwerking met
de lokale, inheemse bevolking, op het gebied van reizen binnen
Indonesië, het bemiddelen in en organiseren van familie-

bezoeken in Nederland voor Indonesische staatsburgers,
uitwisselingsprogramma's op cultureel gebied, het steunen van

kleine projecten en het geven van voorlichting in het algemeen
over Indonesië.

Door deze kleinschaligheid is het mogelijk zeer flexibel en
voordelig, reizen te organiseren waarbij een hoge graad aan
"maatwerk" gerealiseerd kan worden voor de reizigers, waar
het gaat om wensen, mobiliteit en het te besteden budget. Met
andere woorden, zij hebben een grote mate van vrijheid voor
de invulling van het reisprogramma met de zekerheid van 
transport en logies.

Netvlies Internetdiensten. De hosting van de vernieuwde
website van de stichting wordt tegenwoordig (gratis) verzorgd
door Netvlies Internetdiensten te Breda. Netvlies "spreekt

vloeiend digitaal" en biedt internetdiensten aan een zeer diverse
klantenkring. Door Netvlies wordt de website steeds uitgebreid

met nieuwe pagina's en multimedia. Daarnaast zal door Netvlies
ook de komende digitale nieuwsbrief verzorgd gaan worden.
Tevens heeft het bedrijf aangeboden - met name directeur
Jeroen Thoolen - voor alle communicatie de eindredactie te
willen gaan voeren. Een aanbod dat een kleine charitatieve
stichting als Stichting Tileng niet afgeslagen heeft. Bezoek ook
eens www.netvlies.nl 

Meer info over Stichting Tileng

Brochure

Stichting Tileng heeft een tweetalige brochure
(Nederlands/Engels) uitgebracht. Mocht u deze willen ontvan-
gen, 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 ontwikkelingen
volgen en nieuws lezen over projecten die de stichting 
steunt. Voor vragen kunt u ons ook mailen: info@tileng.nl

Colofon Stichting Tileng

Postadres: Vestdijkhove 16
2726 DS  Zoetermeer

Telefoon: 079 - 351 32 52 
(na 19.00 u.)

Bankrekening: 64.45.17.824 

"De productie- en verzendkosten van deze Nieuwsbrief worden niet

betaald door de Stichting Tileng, maar door enkele van onze 

sponsors." 


