
De Bupati sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop de Stichting Tileng en de
Stichting Woningpartners de bouw van de kleuterschool mogelijk hebben gemaakt. Hij
gaf aan dat onderwijsprojecten de basis zijn voor de toekomst van Indonesië en in het
bijzonder voor die van de Desa Baturraden.

Na de officiële toespraken werd de school geopend door middel van het doorknippen
van een lint door mijn vrouw, het stukgooien van een rijstkruik door de vrouw van de
Bupati en het zetten van voetafdrukken door de Bupati en van mij in cement. 

Het schooltje ziet er fantastisch uit, frisse kleuren, glimmende tegelvloeren, en net
meubilair maken het een enorme aanwinst voor de desa. De kleuterleidsters Suprianthi
en Turinah waren enthousiast over het resultaat, en glunderden bij de rondleiding door
het gebouwtje. Op het resultaat kunnen beide stichtingen trots zijn. Veel kleuters
zullen hier de eerst komende jaren een prima school aan hebben.

Na afloop van de opening werd er een lunch aangeboden, waarbij de genodigden aanwezig waren. Ook de middag werd het ope-
ningsfeest verder gevierd, de kuda lumping (paardendans) werd opgevoerd, bijgestaan door de rebank (gamelan groep). Ook wer-
den er 2.000 vissen in de rivier uitgezet, waarbij de Bupati het verzoek deed om ze niet gelijk als ikan in de kampong te con-
sumeren.

Voor ons was het een onvergetelijke dag; wij hebben ter plaatse kunnen zien wat een goed werk er door de Stichting Tileng
wordt gedaan. Ook de inzet van Tedak Santos en de andere leden in Baturraden waren fantastisch te noemen. Een prachtig resul-
taat in een land dat dit zo enorm hard nodig heeft. Wij zijn dankbaar dat wij tijdens onze vakantie namens de Stichting Tileng onze
opwachting konden maken bij de feestelijkheden rond de opening van de kleuterschool. 

Patricia en Jim van de Kuil
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Sponsors, donateurs en schenkingen
Ook nu kunnen wij u melden dat de stichting weer een aantal nieuwe donateurs heeft mogen verwelkomen en dat weer een aan-
tal eenmalige schenkingen zijn 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.

Ons credo blijft: "Stichting Tileng steunt de desa; steunt u Stichting Tileng?"
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Brochure
Stichting Tileng heeft tweetalige brochure
(Nederlands/Engels) uitgebracht. Mocht u
deze willen ontvangen, 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 

van de Fortis Bank 
te Rotterdam

Meer info over Stichting Tileng
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Donateurs bezoeken project
Van een van onze vrijwilligers hebben wij bericht gekregen over zijn bezoek aan onze vertegenwoordiger in
Tileng. In deze nieuwsbrief kunt u ook het verslag lezen van donateurs die een bezoek hebben gebracht aan het
kleuterschoolproject in Baturraden. Het is het bestuur gelukt een sponsor te vinden voor de eerste fase van de
renovatie van de lagere school in Baturraden en daarnaast was Stichting Tileng aanwezig op de Jaarmarkt in
Westmaas.

Bezoek aan Tileng
Van een van onze vrijwilligers (zie www.indonesia-ok.com)
kregen wij de volgende rapportage naar aanleiding van zijn
bezoek aan de Mitra Abadi Stichting, onze vertegenwoordiger
in Yogyakarta, Indonesië. 

"Begin juli was heel Indonesië in de ban van de verkiezingen.
De eerste vrije directe presidentsverkiezingen sinds de jaren
50 van de vorige eeuw. In de ban betekent in deze context
dat iedereen met spanning uitkeek naar de verkiezingsdatum:
5 juli. Zou alles open en eerlijk verlopen? Of zou er opnieuw
sprake zijn van money politics (het kopen van stemmen),
intimidatie en fraude?

De kranten stonden elke dag bol van de diverse activiteiten
van de vijf presidentskandidaten. In de week voor de
verkiezingen zonden tv stations debatten tussen hen uit, een
primeur in Indonesië. Tot opluchting van iedereen bleven de
kampanye uit. In de dagen van Soeharto en de Golkar hege-
monie waren dat lawaaiige en intimiderende optochten van
honderden, vaak gemaskerde, jongeren op motorfietsen zon-
der uitlaat. Geweld tegen tegemoetkomende weggebruikers,
die niet snel genoeg opzij gingen, was vaak onderdeel van die
evenementen.

Ditmaal verliepen de verkiezingen soepel, grotendeels zonder
incidenten en eerlijk. In diverse stemlocaties hadden de leden
van het comité zich uitgedost in traditionele kleding en ver-
welkomden de stemmers met muziek. Op andere plaatsen
organiseerde de buurt allerlei ludieke activiteiten.

Bernas, één van de kranten in Yogyakarta rapporteerde dat
sommige kleine boeren in Gunungkidul, onder andere in
Tileng, geen tijd hadden om te stemmen, omdat ze de oogst
binnen moesten halen. Dat is een ander aspect van de
realiteit. De droge tijd in Gunungkidul, van april tot septem-
ber, gaat traditiegetrouw gepaard met ernstige droogte en
watertekorten. Maar dit jaar is het kwakkelen met die droge
tijd. De nachten zijn vaak koud en van tijd tot tijd regent het
plotseling in alle hevigheid. Dat is rampzalig voor gewassen,
die in de droge tijd geen water verdragen, zoals rode uitjes,
hete pepers (cabe) en pinda's. De prijzen van die gewassen
zijn momenteel vrij hoog en dat betekent dat het aanbod laag

De eerste koeien voor de Buffelbank zijn aangeschaft

is. Goed nieuws voor wie op tijd heeft kunnen oogsten, ramp-
zalig voor wie verrotte gewassen moet weggooien.
De heer Mursidi, woordvoerder van Stichting YMA, de locale
partner van Stichting Tileng in Yogyakarta, probeert de kleine
boeren te helpen door hun oogst voor een hoger bedrag dan
normaal te verkopen. Op die manier kunnen de kleine boeren
hun bestaanszekerheid iets vergroten. 
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Hieronder doen Patricia en Jim van de Kuil verslag van hun bezoek aan Baturraden.

Tijdens onze vakantie in Indonesië zijn wij ooggetuige geweest van de opening van de kleuterschool waarover wij al hadden
gelezen in de nieuwsbrieven van de Stichting Tileng. Tedak Santos uit Baturraden, een van de warme pleitbezorgers van de
Stichting Tileng, had ons verzocht om op 10 juni 2004 om 07.00 uur in Baturraden te willen zijn. Dit betekende dat wij al om
05.00 uur uit Wonosobo moesten vertrekken. Deze 10e juni 2004 werd op de helling van de Gunung Slamet in de desa Baturra-
den een belangrijke dag. De kleuterschool, die via bemiddeling van de Stichting Tileng is gerealiseerd door een financiële bijdrage
van de Stichting Woningpartners uit Capelle aan den IJssel, zou officieel geopend worden. Bij de aankomst kregen we te horen dat
we in Javaanse klederdracht de dag zouden doorbrengen.

Voor de officiële opening was de Bupati Banyumas HM Aris Setiono SH Sip uitgenodigd. De Bupati is een regent en verantwo-
ordelijk voor 331 desa's in het gebied Banyumas, een gebied met ruim 1,5 miljoen inwoners. De aanwezigheid van meer dan 12
burgemeesters, 50 hoofden van diverse instanties en tientallen hoofden van scholen, maar zeker die van de Bupati geeft aan het
belang dat er aan dit samenwerkingsproject gehecht wordt. De openingsceremonie werd opgeluisterd met diverse optredens van
dans- en muziekgroepen voor een publiek van ruim tweeduizend koppen. De kentongan (zang- en dansgroep met bamboe drums)
opende de dag, gevolgd door de drumband van de kleuterschool.

De lurah (hoofd van de dessa) sprak als eerste zijn bewondering uit over het project. Het hoofd van de school PMPB Iksan was
zeer blij met het resultaat. Op verzoek van de Voorzitter van de Stichting Tileng, de heer Ton Lange, heb ik diens toespraak uitge-
sproken, De mededeling dat de voorzitter nog steeds druk bezig is met het inzamelen van geld voor de renovatie van de gehele
lagere school werd enthousiast ontvangen.

Verbeteren van de bestaanszekerheid is erg belangrijk in een land met een zwakke overheid. Al zijn de verkiezingen positief ver-
lopen, de nieuwe regering en de regeringen in de komende tientallen jaren moeten keihard werken om de Indonesische sociale en
economische achterstand in Azië in te lopen. Om twee prioriteiten te noemen die de bevolking in de hele archipel bezig houdt: de
corruptie moet Indonesië uit en het onderwijs moet betaalbaar en kwalitatief beter worden.

Stichting Tileng helpt de bewoners van Tileng momenteel op twee fronten: onderwijs (de opleiding van onderwijzeressen en de
renovatie van twee kleuterscholen) en inkomen (de Buffelbank). De projecten verlopen naar wens en grotendeels volgens het ge-
plande tijdschema."

Lagere school Baturraden
Wij hebben in nieuwsbrief 6 het project renovatie lagere
school Baturraden beschreven, waar wij uitsluitend als bemid-
delaar en niet als financier kunnen opgetreden, omdat
Baturraden buiten ons werkgebied ligt. 

Het verheugt ons te kunnen meedelen dat de eerste fase van
dit renovatieproject één van de goede doelen is die gesponsord
wordt door de golfweek van het Recreatieschap Hitland te
Nieuwerkerk aan den IJssel. De opbrengst is dan ook
verbluffend. 

Op 11 september jl. mocht het bestuur een cheque in ont-
vangst nemen, die voldoende is om de eerste fase van deze
renovatie te kunnen uitvoeren. Gezien het resultaat van de
kleuterschool moet ook deze renovatie tot een goed resultaat
leiden. 
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Voorzitter Ton Lange (uiterst rechts) bedankt alle aanwezige voor de
cheque die hij zojuist in ontvangst heeft mogen nemen.

Deze foto’s geven een goed beeld van de huidige situatie, er moet echt wat gebeuren.

Jaarmarkt te Westmaas
Op zaterdag 4 september jl. stond Stichting Tileng voor het
eerst op een jaarmarkt, en wel op de Jaarmarkt van Westmaas.
Westmaas maakt onderdeel uit van de gemeente Binnenmaas
in de Hoekse waard. 

Naast vele particulieren hadden diverse bedrijven artikelen
geschonken voor het "Rad van avontuur". Dit waren uit
Westmaas: De Warme Bakker, Schoonheidssalon Body
Essentials, Pagode oriëntaalse meubelen, verlichting, woonac-
cessoires en sierraden, Tuincentrum Buitendijk Westmaas. Uit
Zoetermeer: Life Safety Products. Uit Zevenhuizen (ZH):
Eierhandel Dijkshoorn jr. en uit Capelle aan den IJssel: Praxis,
Radio Modern, Slender You, Invention Works en Enza.

Wij willen een ieder bedanken voor hun medewerking welke heeft geleid tot een opbrengst aan het eind van de dag, die
ons in staat stelt om bijvoorbeeld weer 2 koeien aan te schaffen voor de Buffelbank.

“ Voor ons was het een onvergetelijke dag; wij hebben ter plaatse kunnen zien wat een
goed werk er door de Stichting Tileng wordt gedaan.”

Bezoek aan Baturraden




