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NIEUWSBRIEF

Bekende Nederlanders steunen Stichting Tileng 

Veel bekende Nederlanders verbinden hun naam aan een
goed doel of steunen dit financieel of in natura (via promo-
tionele activiteiten). Soms benoemt een goed doel de BN'er
tot ambassadeur, die daarmee het gezicht wordt van de 
charitatieve instelling in kwestie. 

Zo heeft Stichting Tileng reeds een aantal bekende
Nederlanders gevraagd of zij iets voor de stichting zouden
kunnen betekenen. Naar aanleiding van zo'n verzoek is een
financiële bijdrage ontvangen van de Stichting Alle Beetjes.
Deze stichting is in het leven geroepen door een bekende
Nederlandse cabaretier, die verder anoniem wil blijven. Met
deze bijdrage kunnen wij het vervolg van de 'Buffelbank'
financieren. Het zal duidelijk zijn dat wij daar zeer blij mee
zijn. Het bestuur van de stichting hoopt dat vele BN'ers zullen
volgen. 

Wij zijn bijzonder verheugd te kunnen melden dat Wouter
Muller inmiddels optreedt als ambassadeur van de Stichting
Tileng. Wouter Muller, zanger van het Indische lied, werd in
1947 geboren in Bandung (West-Java) en kwam met de grote
stroom repatrianten in de jaren vijftig naar Nederland. Hij
woont sinds 1970 in Enschede en keerde in 1997 voor het
eerst terug naar zijn geboorteland, waar hij nog steeds niet van
bekomen is. 

Wouter is bij het grote publiek niet bekend, hoewel hij toch al
jaren muziek maakt. Hij speelde in diverse bands, waaronder
vele jaren in de Oost-Nederlandse folkgroep Jakkes (twee
elpees). Hij richtte in Enschede de groep Quasimodo op als
begeleidingsband voor Willem Wilmink. Tevens maakte hij met
de band enkele theaterprogramma's, de CD 'Achterlangs' en de
kinder-CD 'Verboden voor kinderen'. 
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Hij schrijft geregeld Nederlandstalige teksten en muziek en
componeerde behalve voor Quasimodo en Willem Wilmink
ook voor Wieteke van Dort. Onlangs is zijn nieuwe CD
'Pukul Terus / Ga Dóór!' verschenen, die afgelopen juni is
gepresenteerd tijdens de laatste Pasar Malam Besar in Den
Haag en in het Rabotheater in Enschede. Zijn voorstellingen
zijn niet alleen geschikt voor mensen die een band hebben
met het voormalige Indië, maar ook voor vele anderen.
Voor meer informatie over onze 'ambassadeur' kunt u
terecht op de website: www.woutermuller.com

Tenslotte valt te melden dat er een financiële bijdrage is 
ontvangen van een bekende schrijfster, het is ook haar
nadrukkelijke wens anoniem te blijven.

Aanmelding bij Alle Goede Doelen
Stichting Tileng heeft zich aangemeld en is geaccepteerd
door de enige volledig gratis goede doelen website
www.allegoededoelen.nl, een initiatief van de Stichting
GeefGratis.  Deze stichting is onafhankelijk. Daarnaast 
worden alle werkzaamheden  door vrijwilligers verricht.
Stichting GeefGratis richt zich primair op het ontwikkelen
van internetdiensten voor goede doelen. Het gedoneerde
geld van particulieren wordt direct gebruikt waarvoor het
bestemd is, de projecten van de goede doelen. 

Andere sites zijn www.online.doneren.nl , 
www.doneergratis.nl en www.goededoelenwereld.nl

Donatie Ingenieursbureau Ebatech
Rond de feestdagen sturen veel bedrijven een geschenk naar
hun relaties. In 2004 heeft Ingenieursbureau Ebatech uit
Amsterdam besloten om de kosten van dit traditionele 
eindejaarsgeschenk te doneren aan een goed doel. 
Dit ingenieursbureau begeleidt zijn opdrachtgevers bij het
zoeken naar innovatieve en optimale energie- en 
installatieoplossingen door een samenhangend diensten-
pakket aan te bieden voor het energiebewust ontwerpen,
realiseren en beheren van technische installaties. 
Het ingenieursbureau is gevestigd te Amsterdam en te 
vinden onder www.ebatech.nl. 
De betrokken relaties konden uit vier goede doelen kiezen
waaraan Ebatech een bedrag zou kunnen overmaken.
Inmiddels heeft Stichting Tileng van de organisatie een riant
bedrag ontvangen. Wij hopen dat dit initiatief door andere
bedrijven zal worden gevolgd.

Projecten Tileng gaan de tweede fase in
Tijdens de bestuursvergadering van 1 februari jl. stonden het
vervolg van de projecten 'kleuterschool' en 'Buffelbank' op
de agenda. Mede als gevolg van de inzamelingsactie voor de
slachtoffers van de Tsunami in Azië moest het bestuur een
keuze maken bij het financieren van projecten. Het bestuur
heeft toen besloten de vervolg-aanvraag van de 'kleuter-
school', inclusief het salaris van de leerkracht, volledig te
honoreren. Het vervolg op de 'Buffelbank' kon maar voor
een deel worden gehonoreerd in afwachting van voldoende
financiële middelen. Nieuwe buffelaankopen moeten daarom
tijdelijk worden uitgesteld. We zijn dus naarstig op zoek naar
nieuwe sponsors.

Stichting Tileng gaat naar school
De afgelopen maanden heeft de voorzitter een aantal lezingen
gehouden op basisschool De Horizon in Capelle aan de IJssel.
De school heeft namelijk besloten om de opbrengst van haar
lustrumviering geheel ten goede te laten komen aan de
Stichting Tileng. Bij het verhaal voor de kleuters had de
voorzitter een inkijkboek meegenomen. De oudere kinderen
kregen twee filmpjes te zien. 

Naar aanleiding van deze schoolbezoeken verscheen in de IJssel
& Lek-editie van het Rotterdams Dagblad een artikel van
Daniël Dwarswaard onder de titel:

'Laatst noemde een kleuter mij al Ton Tileng'

"Weten jullie wat voor boom dit is?" vraagt Ton Lange terwijl
hij wijst naar een palmboom op één van zijn foto's. Even blijft
het stil in de groep 1 van de basisschool De Horizon. "Een
prikkelboom," roept Max. Zijn poging wordt gewaardeerd. 
Als Lange een foto van een meisje laat zien dat zich in een teilt-
je probeert te wassen, blijft het wat langer stil dan bij de vorige
vraag. "Dat is heel zielig," klinkt het dan toch uit de mand van
één van de kleuters.

Ton Lange vertelde gisteren aan vier kleutergroepen over
Stichting Tileng. Die zet zich in voor het gelijknamige dorp in
Indonesië. Tileng realiseerde inmiddels al een kleuterschool en
drie nieuwe woningen op het eiland Java. "Deze kinderen zijn
nog heel jong, maar middagen als deze zijn zeker nuttig. Er blijft
altijd wel iets hangen bij die kleintjes. Ik geef vaker van deze
lessen en laatst werd ik op straat Ton Tileng genoemd door
een van de kleuters."

Basisschool De Horizon bestaat dit jaar tien jaar. Om dat
jubileum te vieren, organiseert de school extra activiteiten.
"Maar we wilden het niet alleen vieren, maar ook iets voor
andere betekenen," zegt waarnemend directeur Netty Kop-Van
der Wilt. "We hebben uiteindelijk de Stichting Tileng uit-
gekozen om te ondersteunen. 

De opbrengst van de toneelavond gaat bijvoorbeeld naar de
stichting." Of de kinderen een mooie tekening willen maken
voor de school in Tileng? "Ja!" klinkt de kleuterklas als een
kinderkoor. Het enthousiasme van de kinderen doet Lange
goed. "Hartstikke leuk. Maar ik hoop vooral dat ze een klein
beetje stilstaan bij de situatie in andere delen van de wereld.
Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen."



Financiering schoolgeld
Naast de Stichting Tileng geven de voorzitter en zijn vrouw
privé ook financiële ondersteuning aan een drietal
(pleeg)gezinnen in Indonesië. Een van die gezinnen woont in
de woongemeenschap (dusun) Manggung in de desa Tileng.
Voor hun 'pleegkleinkind' , Ribut Riyani, betalen zij het
schoolgeld. 
Naast Ribut  zijn er meer kinderen in de desa Tileng die
graag na de lagere school verder willen leren. Helaas hebben
de meeste gezinnen daar geen geld voor. Voor de verdere
ontwikkeling van de gemeenschap is een betere opleiding
van de kinderen echter buitengewoon belangrijk. Als u uw
donatie aan de Stichting Tileng wilt laten gebruiken voor de
betaling van schoolgeld, neemt u dan contact met ons op.
Wij  zullen er dan via onze vertegenwoordiger, Stichting
Yayasan Mitra Abadi (YMA), voor zorgdragen dat het geld bij
een kind in de desa Tileng terechtkomt.

KORT NIEUWS

Laptops voor de stichting
De leiding van het ministerie van VROM heeft besloten dat
binnen nu en juli a.s. alle PC's moeten zijn vervangen.
Sommige te vervangen laptops zijn nog zeer goed bruikbaar. 

Daarom heeft de leiding op verzoek van de Voorzitter
besloten een drietal laptops ter beschikking te stellen aan
Stichting Tileng. De stichting zal deze weer uitzetten in de
desa Tileng, Baturraden en/of Imogiri. 

Wekelijks nieuwe berichten op de website
Regelmatig proberen wij de mensen, die Stichting Tileng een
warm hart toe dragen, op de hoogte te houden door middel
van een nieuwsbrief. Sinds kort wordt er elke week een
kort bericht geplaatst op de website. Hiermee hopen we u
nog beter op de hoogte te kunnen brengen en misschien
nog wel belangrijker te houden van de laatste nieuwtjes
rond de stichting. Neem dus ook eens regelmatig een kijkje
op de website.

E-mail nieuwsbrief
Onlangs is er gestart met het sturen van een e-mail nieuws-
brief. Wilt u deze ontvangen, houdt dan de website van
Stichting Tileng in de gaten. Daarop komt de mogelijkheid
om u gratis voor deze nieuwe service aan te melden.

Sponsors, donateurs en schenkingen
Ook nu kunnen wij u melden dat de stichting weer een aan-
tal nieuwe donateurs heeft mogen verwelkomen en dat er
weer een aantal eenmalige schenkingen is 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?"

Viering 2e lustrum De Horizon

Op woensdag 15 juni 2005 vond in het Isalatheater in
Capelle aan den IJssel de viering plaats van het 2e lustrum
van de prot.chr. school De Horizon, een lokale basisschool. 

Dit lustrum kon in het theater worden gevierd dankzij finan-
ciële bijdragen van een aantal sponsors. De inzet van die
sponsors heeft er mede aan bijgedragen dat aan de
Voorzitter van onze stichting een cheque kon worden over-
handigd van €3000,-, een bedrag dat de stichting goed kan
gebruiken voor de realisering van projecten in de desa
Tileng.

Meer info over Stichting Tileng

Brochure
Stichting Tileng heeft 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

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
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