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Bijeenkomst op zaterdag 12 mei 2007

Zoals we al in de vorige nieuwsbrief hebben verteld, had de Stichting Tileng het voornemen een "Perkumpulan"

mede te organiseren in het Indonesisch Dierenpark Taman Indonesia te Kallenkote (Overijssel). De bijeenkomst

zal plaatsvinden op zaterdag 12 mei 2007 van 10:00 tot 18:00 uur.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

10.00 - 11.00 uur Inloop
11.00 - 12.00 uur Optreden Wieteke van Dort
12.00 - 14.00 uur Gelegenheid tot lunchen en bezoek 

dierenpark
14.00 - 15.30 uur Optreden Wouter Muller

15.30 - 18.00 uur Gelegenheid tot bezoek aan Pasar Kecil 
en/of dierenpark

Kaartverkoop vindt plaats bij Taman Indonesia. Vanaf heden

aan het dierenpark en via tamanindonesia@hotmail.com 
t.a.v. Marlisa Wareman. Of even bellen 0521- 511189. 

De prijs van een kaartje is €20. Het hele bedrag komt in zijn
geheel ten goede aan de projecten van de Stichting Tileng. 
U krijgt hiervoor een kopje koffie of thee en toegang tot het
dierenpark.

De Stichting Tileng hoopt u op die dag te kunnen begroeten in
het park. 

Radio Tokèh, ondersteund door Radio Ridderkerk, zal van de
"Perkumpulan" een radioverslag maken.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website
www.tileng.nl
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"Perkupumlan" benefiet

Dierenpark Taman Indonesia

Kallenkote 53
8345 HE  Kallenkote

tel: 0521-511189
fax: 0521-520224 

Email: tamanindonesia@hotmail.com 
Website: www.taman-indonesia.nl



Is Indonesië wel OK? 

Ja, Indonesië is OK en is een bezoek meer dan waard. Al meer
dan vier jaar helpt Indonesia OK!! reizigers en andere belang-
stellenden hun weg te vinden in dit enorme land. Dat gebeurt
zonder 'Gordel van Smaragd' gevoel, maar met een open oog
voor al het moois en alle contradicties die dit land van meer
dan 18.000 eilanden en van 220 miljoen mensen kenmerkt. 

Niet alleen buitenlandse 'surfers' vinden er wat zij zoeken,
maar ook steeds meer Nederlanders die in totaal ca 20% van
het aantal bezoekers uitmaken. Om die reden is het overgrote
deel van de site nu in het Nederlands vertaald. Indonesia OK
was een van de eerste sites die nieuws bracht over de 
verwoestende Tsunami in december 2004 en ook over de
aardbeving in Yogyakarta in mei 2006.

Stichting Tileng werkt al vanaf haar de oprichting samen met
Indonesia OK onder meer bij het voorbereiden en beoordelen
van projecten.

Kijk voor meer informatie op: (http://indonesiaok.com/homeNL.htm)

Projectplannen Imogiri zijn binnen

Onlangs zijn de projectplannen van de herbouw van de 
kleuter- en lagere school in Imogiri ontvangen.

De kleuterschool was met hulp van de Stichting Tileng net
totaal gerenoveerd toen de aardbeving op 27 mei vorig jaar
plaatsvond. Als gevolg daarvan moet die school bijna volledig
herbouwd en vervangen worden. Het gaat dan met name om
de muren, het dak, de waterput, de bibliotheek en de om-
heining.  De stichting hoopt dan ook dat na deze renovatie / 
gedeeltelijke herbouw de kinderen in lengte van jaren veilig in
een goede school les krijgen. 

De herbouw van de volledig verwoeste lagere school is 
inmiddels met bijdragen van derden opgestart. Voor de 
afronding hiervan is ondersteuning van de Stichting Tileng
gevraagd, die uiteraard is toegezegd. Deze afronding omvat
met name een lerarenkamer en een laboratorium.

Zodra de school opgeleverd is, zal daarvan melding worden
gemaakt op de website en in de komende nieuwsbrieven.

Ook is toestemming gevraagd om nog twee zwaar beschadigde
kleuterschooltjes te mogen renoveren. Zodra de project-

plannen hiervoor binnen zijn, verwacht de stichting ook deze

te kunnen honoreren.

Realisatie noodwoningen

De Stichting Tileng is er trots op dat er op dit moment,
inclusief de "Model Noodwoning", 44 noodwoningen in Imogiri
zijn gebouwd en in gebruik genomen. De definitieve rap-
portage en de foto's worden binnenkort op de website
geplaatst. 

Het is goed te hebben vernomen dat de bouw van de wonin-

gen een heel bouwproces op gang heeft gebracht en ook op
die manier een bijdrage heeft geleverd aan de economie tot in
de wijde omgeving van Imogiri.

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."


