
Vernietigd wat in negen jaar is opgebouwd

Aardbeving treft werkgebied Tileng

De beving, die rond middernacht plaatsvond, had een kracht van 6.2 op

de schaal van Richter en heeft de activiteit van de Merapi-vulkaan 
verhoogd, die al weken hete as, gas en lava uitspuugt. Het epicentrum
ligt op ongeveer 30 kilometer ten zuiden van Yogyakarta aan de zuid-

kust bij het strand van Parangtritis vlakbij de desa Tileng.

Tileng ligt zeer afgelegen en had al te maken met beperkte electriciteit.

Onze vertegenwoordiger in Baturraden, niet getroffen gebied, is op dit

moment aan het natrekken hoe de situatie in Tileng is. Afgaand op de

summiere berichtgeving uit Indonesië is alles wat we in de afgelopen

negen jaar in het gebied hebben opgebouwd compleet vernietigd.

Via onze website www.tileng.nl houden we u op de hoogte.

Oproep tot ruimhartig steunen 

'Afgelopen zaterdag bereikte mij het bericht dat de aardbeving in

Indonesië ook een gedeelte van het werkgebied van Stichting Tileng,

namelijk desa Imogiri, getroffen heeft. De omvang van de ramp was op
dat en is tot op dit moment nog niet geheel be-kend, maar zal zeker

aanzienlijk zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Stichting Tileng zich zal
inzetten om de bewoners zoveel mogelijk te helpen in deze moeilijke
tijd. 

Als donateur wil ik bijdragen om dit mogelijk te maken en ik roep

iedereen op Stichting Tileng juist nu ruimhartig te steunen! 

(donateur Marjolein van der Jagt)

Aandacht van Een op de middag?

Een van onze donateurs stuurde onderstaande hartverwarmende 
e-mail naar het programma Een op de middag in de hoop dat het pro-

gramma aandacht aan de situatie wil schenken.

Aan: eenopdemiddag@kro.nl

Goedemiddag,

Ik ben onder de indruk van de inspanningen van dhr. Lange en de

andere vrijwilligers van de Stichting Tileng in Capelle a/d Ijssel. Deze
stichting zet zich al jaren in voor het dorpje Tileng en laat die nu

getroffen zijn door de aardbeving. Veel werk van de stichting is ver-

loren gegaan. De stichting is te klein om mee te doen in 555-acties, dus
moet het vooral van directe donaties hebben. Ik heb zelf al gedoneerd,

maar wellicht kan uw 

programma dit een extra impuls geven.

Meer info staat op www.tileng.nl, waar ook vermeld wordt waar het

geld aan besteed wordt. Je ziet dus direct resultaat.

Met vriendelijke groet, 

Desirée Hendrickx

Breda
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De krachtige aardbeving afgelopen weekend in Centraal-Indonesië heeft ook de desa's

Tileng en Imogiri getroffen. De eerste berichten zijn dat er doden en gewonden zijn en

vele huizen zijn ingestort. 
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