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NIEUWSBRIEF

Het enthousiasme dat zij altijd uitstralen is, voor zover we dat nog nodig hadden,
een continue motivatie om door te gaan.

Uiteraard is de doelstelling van de Stichting Tileng het verhogen
van de levensstandaard van alle inwoners van de desa’s Tileng,
Imogiri en Baturraden. Het zal echter niet verbazen dat de
kinderen hierbij al gauw centraal zullen staan. Wanneer je de
woonomstandigheden, de voeding, de hygiëne en het onderwijs
van de kinderen kunt verbeteren, dan ziet de toekomst er
automatisch beter uit.

Bij onze bezoeken aan Indonesië gaat onze aandacht dan ook al
snel uit naar de kinderen. Het enthousiasme dat zij altijd uit-
stralen is, voor zover we dat nog nodig hadden, een continue
motivatie om door te gaan.

Om u te kunnen laten zien welke vreugde wij putten uit de
contacten met de kinderen op Java vindt u een collage van
foto’s, gemaakt tijdens het bezoek van Ton Lange en Cees van
der Jagt in oktober van het afgelopen jaar. 

Geniet u met ons mee?
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De bron van alle vreugd



Laatste (papieren) nieuwsbrief ??

Vele jaren was de nieuwsbrief het vaste informatiepunt van de
Stichting Tileng. Deze nieuwsbrief werd door ons verzonden
naar alle donateurs, naar de pers en verder naar iedereen die
in ons werk geïnteresseerd was.

In de loop der jaren zijn er, inclusief een special, 15 nieuws-
brieven verschenen. In 2008 is er echter geen nieuwsbrief uit-
gekomen. De reden hiervoor was niet de kosten, aangezien de
aanmaak en verzending van de nieuwsbrieven in zijn geheel
kosteloos door onze fantastische sponsors is verzorgd. Nee,
de reden lag in de digitalisering van de maatschappij. Meer en
meer vindt communicatie plaats via het internet. Ook de
Stichting Tileng is in deze ontwikkeling meegegaan.

Er wordt al jaren minimaal een keer per week nieuws
toegevoegd aan onze website www.tileng.nl en in 2008 zijn
er 6 digitale nieuwsbrieven per e-mail verspreid.

Waarom dan deze (wellicht) laatste nieuwsbrief? Wij willen er
zeker van zijn dat iedereen zich op de hoogte kan stellen van
het werk van de Stichting Tileng. Indien er onder u belangstel-
lenden zijn die niet via de digitale snelweg zijn en worden
bereikt, dan willen wij dat graag repareren.

Indien u dus beschikt over internet en graag onze digitale
nieuwsbrief wilt lezen, maar deze nog niet ontvangt, meldt u
dan aan via onze website.

Indien u graag op de hoogte wilt worden gehouden, maar
echter niet over internet beschikt, neemt u dan contact met
ons op en wij zorgen ervoor dat u voortaan een afdruk per
post ontvangt. 

Colofon Stichting Tileng

Postadres: Rivium Quadrant 90
2909 LC Capelle aan den IJssel

Telefoon: +31 (0)10-288 43 83 (tijdens kantooruren)
Fax: +31 (0)10-288 43 45
Bankrekening: 1237.98.965 
Website: www.tileng.nl
E-mail: info@tileng.nl

12-09-2009: Zet deze datum vast in uw agenda!

We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen van de
kumpulan op zaterdag 12 september 2009. Binnenkort zullen
wij u voorzien van meer informatie. Houdt daarvoor ook
onze website in de gaten.

Fotografie: Cees van der Jagt


