
Nieuwe stichting helpt Filippijnen 

Waarom Promise 

Promise 
naar Honduras hebben Jos en 

Toos Spaans leren spreken om 

toch met de familie te kunnen 

communiceren. Ook hun rei-

zen naar de Filippijnen werden 

terdege voorbereid en zaten vol 

avonturen. Hierover kunt u 

verderop in deze nieuwsbrief 

wat lezen. 

De hele familie Yadno is inmid-

dels welbekend bij familie en 

vrienden van Jos en Toos hier 

in Nederland. Omdat er velen 

zijn die Toos willen helpen de 

taak die ze op zich heeft geno-

men uit te voeren, nl. Mayfour 

te helpen, werd deze nieuws-

brief gemaakt.  

We hopen dat u de verhalen 

met plezier leest en dat u een 

beeld krijgt van de Stichting 

Promise. En misschien, als u 

een klein bedrag kunt missen, 

kunt ook u Toos helpen  

Mayfour te ondersteunen. 

  Ivonne 

Dit is de eerste nieuwsbrief van 

de nog piepjonge stichting 

Promise. Deze stichting werd 

opgericht in nagedachtenis van 

Jos Segers. 

Hij heeft heel veel jaren op 

verschillende manieren (jonge) 

mensen in Derde Wereldlan-

den gesteund. Sommigen van 

hen waren Fosterparents-

kinderen, anderen steunde hij 

op eigen initiatief. 

Toen Jos in 2004 overleed 

ondersteunde hij nog 2 fami-

lies. Een familie in Honduras 

en een in de Filippijnen. De 

kinderen van het gezin in Hon-

duras waren allemaal net klaar 

met hun opleiding maar in het 

Filippijnse gezin studeert de 

jongste dochter, Mayfour, als 

derdejaars student aan de  

lerarenopleiding in de regio 

Baguio. 

Omdat Jos zo plotseling over-

leed had hij niets kunnen rege-

len voor zijn families in het 

buitenland, waar hij altijd zeer 

begaan mee was. Zijn vriendin, 

Toos, besloot dat ze Mayfour 

zou blijven helpen om haar 

studie af te ronden. De familie 

in Honduras kon zichzelf nu 

redden, maar de familie Yadno 

heeft onze hulp nog nodig. 

Jos was een energiek mens die 

graag alles zelf onderzocht. Zo 

is hij verschillende keren bij de 

families die hij ondersteunde 

op bezoek geweest. 

En dat deed hij niet zomaar. 

Ter voorbereiding op de reis 

Het bestuur bestaat uit: 
Truus Driessen voorzitter; 
Ivonne van de Kar bestuurslid;  
Toos in ’t Zandt secretaris/
penningmeester. 

Mayfour Yadno volgt nu het 
derde jaar van de lerarenoplei-
ding en is dolblij dat ze, dank 
zij deze stichting, haar studie af 
mag maken. 
De Stichting Promise tracht 
haar doel te bereiken door geld 
in te zamelen, elk bedrag, groot 
en klein, is welkom. 

Het contact met de Filippijnen 
verloopt in het Engels via e-
mail of door brieven. Telkens 
blijkt weer hoe blij ze zijn met 
de steun die we hun geven. 

Toos in ‘t Zandt 

Mijn naam is Toos in ’t Zandt-
Lenssen, ik werd geboren op 10
-10-1934  en was getrouwd met 
Piet in ’t Zandt, die op 2 mei 
1980 overleden is. 

Waarom deze stichting ?  
Mijn bijna 20-jarige vriend-
schap met Jos Segers, overle-
den 2004, heeft ook mij in 
contact gebracht met de noden 
in de regio Bagio op de Philip-
pijnen. Hij was altijd zeer be-
gaan met deze arme bevolking. 

Corazon en Judith Yadno wa-
ren zijn eerste Fosterparents-
kinderen  Na de dood van Co-
razon op 6-jarige leeftijd, bleef 
hij de familie ondersteunen.  

Toen Judith 18 jaar werd, be-
taalde hij haar studie voor ver-
pleegkundige. Vervolgens 
mocht Mayfour Yadno voor 
onderwijzeres gaan leren.  
Maar door de plotselinge dood 
van Jos kwam daar een einde 
aan. Daarom heb ik op 17 au-
gustus 2005 de Stichting Pro-
mise opgericht te Blerick bij 
Notaris Moonen.  Op 18 Au-
gustus  werd de Stichting  
Promise ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel Lim-
burg Noord te Venlo. 

Het doel van de Stichting Pro-
mise is: Het bevorderen van 
studiemogelijkheden voor kin-
deren woonachtig op de Filip-
pijnen. 
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opa jos.  
ik wouw dat je er nog was. 

je was heel erg leuk 

en je deet altijd de arme kinderen helpen. 

je gaf ze altijt geld. 

en je voetbalde met ons  
stijn erik peter job wilem. 

en je deed met ons tafel tenisen. 

en je deed met ons boolen. 

en toos wouw dat je er nog was . 

en peter erik stijn en job. 

jos ik dag eg dat je er nog was in de 80. 

ik wouw dat je er nog was. 

oma anie en opa piet wouw dat je er nog was. 

iedereen zelfs. 

maar ik denk soms dat je er nog was. 

maar ik denk dat je het leuk hebt 

erik  
in ‘t Zandt,  
7 jaar 

Zuster Imelda aan het woord 
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Jos Segers, die in zijn leven altijd 
klaar stond voor armen en nood-
lijdenden en die het gezin Yadno 
in de Filippijnen met raad en 
daad bijstond en waarvoor hij 
financieel de studie van de meis-
jes hielp bekostigen, heeft deze 
wens doorgegeven aan Toos, fa-
milie en bekenden. 

Ik ben zuster Imelda Segers (zus 
Nellie), lid van  de Congregatie 
van de zusters van Christus Ver-
losser. Mijn broer Jos en ik heb-
ben samen bijgedragen aan pro-
jecten voor armen in de Filippij-
nen, India en Afrika. 

Omdat onze Congregatie ook 

missies heeft in Afrika (in Burki-
na Faso) kunnen wij goed in-
schatten wat er nodig is voor de 
ontwikkeling en opleiding van 
kinderen en jonge mensen, die 
uit eigen middelen daar niet toe 
kunnen komen. 

Ik ben blij dat ik kan en mag hel-
pen en dat de “Stichting Promise”  
het werk van Jos wil voortzetten.  

Zr. Imelda Segers 

Opa Jos  

Na 76 jaar was het onverwacht zover. 

Bij het helpen van de KBO kreeg hij een 
hartinfarct. 

De dokter was er snel bij maar het was al 
te laat. 

Die dag was dan ook gelijk de laatste dag 
van opa. 

Hij was nog erg gezond en niemand had 
dit verwacht. 

Hij deed heel veel met ons, schaken, 
voetballen,  

tafeltennissen en nog veel meer. 

Toen ik het hoorde geloofde ik het eerst 
niet. 

Het was echt heel raar. 

Het was gewoon een heel aardige opa. 

Ik droom soms nog dat hij binnenkomt. 

Peter  
in ‘t Zandt, 10 jaar 

Opa Jos, getekend door Erik 

Het graf, getekend door Erik 



Ik ben Ivonne van de Kar en ben ruim 
15 jaar bij COS-Limburg werkzaam ge-
weest. Het COS in Roermond is een van 
de 16 centra voor ontwikkelingssamen-
werking in Nederland. Via het COS was 
ik gedetacheerd als beroepskracht bij de 
Stichting Religieuzen Tegen Vrouwen-
handel (SRTV). Hier werk ik aan voor-
lichting en bewustwording rond het 
onderwerp vrouwenhandel.  
Sinds twee jaar heb ik m’n werkzaamhe-
den ver-
plaatst van 
Roermond 
naar  ’s-
Hertogen-
bosch. Ik ben 
daar ook 
gaan wonen, 
een grote 
verandering 
na bijna der-
tig jaar Roer-
mond.  

Tijdens mijn werk bij het COS en ook nu 
bij de SRTV geef ik vaak voorlichting 
over de leefomstandigheden van men-
sen in de Derde Wereld. Vooral vrou-
wen en meisjes hebben veel minder 
kansen in veel landen. Het is voor veel 
families erg moeilijk om het geld bij 
elkaar te krijgen om hun dochters naar 
school te laten gaan.  

Dit onderwerp en heel veel andere op 
ditzelfde gebied vormden altijd levendi-

ge gesprekken tussen mij en Jos. Het 
fascineerde mij dat een Nederlandse 
man zo betrokken was bij een familie in 
de Filippijnen en in Honduras, dat zie je 
niet vaak. Meestal zijn het immers, ook 
hier, vrouwen die zich het lot van men-
sen elders aantrekken. Maar Jos was 
dan ook een bijzonder iemand. 

Ik ben nog nooit op de Filippijnen ge-
weest en toch weet ik er al heel wat van; 
tijdens mijn 15 jaar bij COS-Limburg 
was mijn directe collega een Filippijnse 
vrouw, Rohlee, die, getrouwd met een 
Nederlander al meer dan 20 jaar in Ne-
derland woont. Via haar heb ik veel fo-
to’s gezien en verhalen gehoord over dit 
mooie eilandenrijk en heb ik heel wat 
Filippino’s in Nederland leren kennen. 

Toen Jos overleed en tante Toos bezig 
was de Filippijnse ‘kinderen’ van Jos 
verder te helpen was ik ook direct en-
thousiast om met haar mee te denken 
en haar te helpen. 

Het idee van de Stichting Promise sprak 
me direct aan. Het feit dat dit een klein-
schalig project is waar jonge mensen, 
met name meisjes, direct mee geholpen 
worden vind ik erg belangrijk. Zeker als 
je je realiseert dat een beroepsopleiding 
in veel landen geen vanzelfsprekend-
heid is zoals hier, zeker niet voor meis-
jes. Als je dan ook nog weet dat er soms 
maar €100,- nodig is om zo’n scholier 
een jaar naar school te laten gaan, dan 

We blijven samenwerken 

Hallo. Mijn 
naam is Jonne 
en ik ben 15 jaar. 

Ik woon in Eind-
hoven en zit op 
het Sint Joriscol-
lege. (havo3) 
Mijn hobby’s 
zijn: muziek luis-
tere, keyboard 
spelen en met 
vriendinnen 
shoppen. 

 
Ik heet Kaj. Ik 
ben 12 jaar. 

Nu zit ik nog op 
de Nutsschool. 
Het volgende jaar 
ga ik naar de 
middelbare 
school. De havo. 
mijn hobby’s 
zijn: badminton 
spelen bij de club 
in Geldrop en 
computeren. 

Wij vinden het belangrijk voor de men-
sen in de Filippijnen dat het werk van 
ome Jos nu nog doorgaat. 

Groeten van Kaj en Jonne. 

Truus Driessen is mijn naam 52 jaar 
oud en al meer dan 30 jaar werkzaam 
als directiesecretaresse of manage-
mentassistente van de directie van het 
ziekenhuis in Noord-Limburg. 

Uncle Joe is de jongste broer van mijn 
moeder en dus mijn oom. 
Wij, zijn neven en nichten, hebben 
hem altijd gekend als een oom, met 
wie we leuke dingen konden doen. Hij 
ging vroeger met ons op een zondag-
middag wel eens naar een dierentuin 
of naar de kermis. Zomaar opeens 
kwam dat bij hem op en dan deed hij 
dat ook, om ons een plezier te doen. 

Altijd bereid om mensen een plezier te 
doen of om goed te doen, dat is vol-
gens mij de meest kenmerkende eigen-
schap van ome Jos. Ik heb dat altijd 
geweten, maar nog eens heel duidelijk 
ervaren toen hij zo plotseling overle-
den was. Toen pas heb ik gezien op 
hoeveel verschillende manieren hij 
zich altijd maar weer heeft ingezet om 
mensen die op een of andere manier 

hulp nodig hebben, behulpzaam te 
zijn.  

Ik vind het een fantastisch initiatief 
dat er nu door Toos een Stichting is 
opgericht, die ervoor zorgt dat de fami-
lie van ome Jos (en ook van Toos na-
tuurlijk) in de Filippijnen de mogelijk-
heid krijgt een studie af te ronden. 
Hopelijk kunnen ze daardoor in de 
toekomst een goede job vinden. Dat 
moet lukken vind ik; niet alleen ter 
nagedachtenis van ome Jos, maar ook 
omdat het zo’n 
goed doel is. 

Groeten van 
              Truus. 
         (Voorzitter) 

weet je waarvoor je het doet. 
Ik heb begrepen dat Promise eerst gaat 
zorgen dat Mayfour haar opleiding tot 
leraar kan afmaken, en dat daarna nog 
andere jongeren van dit kleine fonds 
kunnen gaan profiteren.  

Ik sta van harte achter dit initiatief en 
zal zeker mijn steentje bij blijven dragen 
voor Promise. Zo blijf ik voor dit goede 
doel toch nog een beetje samenwerken 
met Jos 
Heel veel groeten van                Ivonne  
                                               (bestuurslid) 

Hallo lieve mensen die dit lezen 
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Jonne en Kaj Suiker zijn de kinderen 
van Annelies (nichtje van Jos) en Ben. 
Toen ze hoorden dat hun papa en ma-
ma de Stichting Promise steunden kwa-
men ze zelf ook op het idee een bijdrage 
te leveren. Hieronder kunt u hun ver-
haal lezen. 

Wij doen ook mee 
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Hello Auntie,  

Uncle Joe’s 
anniversary is 
coming near. 
Mama added 
uncle in the 
prayers in the 
church and 
she is also 
planning to 
have a little 
occasion to 
remember 
uncle Joe. She 
is planning to 
cook some food on the 27 th of October. 
Thank you once again for the support. 
God Bless!!!!  

 

 

 

Dear mama Ascunsion, Mayfour and the 
whole family,  
Thank you for the letter you sent me last 
May.  
Now I can tell you that, together with the 
help of Joe's sister, Sister Imelda, niece 
Truus Segers and others I'll send you 
twice a year some money to help May-
four continuing her study and maybe you 
can go on realising 
your house.  
Within a few weeks 
when everything 
will be managed, I 
hope to send you 
an amount that 
mother Ascuncion 
can spend on a way 
she finds the best, 
all right? How did you enrol your first 
semester, Mayfour? Did everything go 
well?  
I Hope so. Let me know in your next 
letter or e-mail.  
God bless you and I send you much love, 
also from the Segers family, but especial-
ly from Sister Imelda.  
Love Aunt Toos  

 

Dear Mayfour and mama,  
It is difficult for me to receive infor-
mation from you.  
My question is as follows:  
I want to have 
more infor-
mation about 
May-four's 
study.  
I'll try to find a 
possibility to 
finance her 
study. Is it right 
that you have to 
study still two 
years when you will be a junior student? 
And what are exactly the costs?  
These are very important questions for 
me.  
I asked Judith already about this prob-
lem, but I didn't get an answer about this 
till yet.  
When people will assist me to find a fund 
for Mayfour's study I need more infor-
mation than one sentence!  
Please send me quite clear how every-
thing will go on. I hope that you under-
stand this.  

Love aunt Toos 

Aunt Toos, 

I have received the email and this are 

the answers. I am taking up education I 

would like to be a teacher someday. My 

field of specialization is physical educa-

tion and music because this where my 

interest is. I am 

now turning jun-

ior. I appreciate 

mama Asuncion 

for the sacrifices 

and allowance that 

she is giving me 

but still sometimes 

I felt sorry for her 

because she often tries to lend money 

for me. Thank you for the concern and I 

will promise to finish and study well… 

I would like to thank you in advance 

...and God Bless!!! 

   Mayfour 

E-mail van Toos aan 

Mayfour waarin ze 

haar vraagt wat de 

kosten zullen zijn om 

haar studie af te maken. 

Toos laat weten dat ze 

zal proberen het geld bij 

elkaar te krijgen. 

E-mail van Mayfour. Ze 

vertelt dat ze lerares wil 

worden. “Mijn speciali-

teiten zijn gymnastiek en 

muziek. Mama Asuncion 

moet soms geld lenen om 

mijn studie te betalen. Ik 

beloof om mijn studie 

goed af te maken”. 

Mayfour Yadno 

Jos en Mayfour in 1990 

Toen we in juli 1990 voor het eerst sa-

men op de Filippijnen kwamen was 

Mayfour, op vier mei, net vier jaar ge-

worden. Het was ook toen al een heel 

leuk kind en zong voor ons boven op de 

tafel “twinkel twinkel, little star” terwijl 

papa op de geleende gitaar speelde. 

In 2002 stuurde Mayfour ons een brief 

en vroeg of ze ‘poster parent’ mocht 

worden. Ze had nog geen flauw idee wat 

dit betekende, maar ze wist wel dat ze 

dat nodig had om lerares te kunnen 

worden. 

E-mail van Mayfour. Ze schrijft dat 

oom Jos nu een jaar dood is en dat 

ze voor hem bidden. 

E-mail waarin Toos laat 

weten dat er al verschil-

lende mensen hebben 

laten weten de stichting 

te willen steunen. Ze laat 

Mayfour weten dat ze 

haar studie af kan ma-

ken. 

Jos en Toos leerden 

Mayfour kennen 

Jos op het erf van de familie Yadno 2000 

Mama Acunsion op haar 57ste verjaar-

dag in 2000, ze is de spil van de familie. 

Kinderen en kleinkinderen van mama 2000 



 

Mayfour stuurde een brief met informatie over haar opleiding: 

 

We just got the money that you have 
sent. It was about 24 thousand pe-
sos. Thank you once again for the 
support. 
I wrote you a letter, a christams 
card and I also wrote a card for sis-
ter Imelda.  Thank you for your sup-
port, I will surely use that for my 
studies and also for our needs at 
home. 
Happy New Year to everyone. 
See you in my next email and letter. 

Mayfour, 29 december 2005 

 

In haar brief van 16 januari 2006 geeft 

Mayfour informatie over haar studie, 

over haar school (waar ze het hele jaar 

woont) en laat ze weten dat ze nog meer 

kan sturen voor deze nieuwsbrief. De 

informatie die ze stuurde hebben we 

ook gevonden op de website van de 

school: www.bsu.edu.ph/ 
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hello auntie Toos, 

Merry Christmas and Happy New 

Year to Segers family & Toos family. 

Love lots from Yadno family. 

Stukje uit een brief van Mayfour op de achterkant van 

haar lesrooster. Ze schrijft in deze brief welke vakken ze 

allemaal volgt. Ze zit nu in het derde jaar en moet on-

derzoek gaan doen voor haar scriptie. 

ADMISSION REQUIREMENTS  
-High School graduate with good scholastic standing 
(HS average of at least 85% with no grade lower than 85% in Math 
and Science)  
-Passed BSU admission Test (Rating not lower than 85%)  

Bachelor of Secondary Education (BSE) 
Major Fields of Specialization 

  English 

 Filipino 

 Physics 

 Biology 

 Guidance and Counselling 

 Library Science 

 Physical Education, Health and Music and Arts 

 Social Studies 

 

De toelatingseisen voor deze 

opleiding zijn zeer hoog: 

- gemiddelde van 8,5 voor Wis– 

en Natuurkunde; 

- gemiddelde van 85% bij het 

toelatingsexamen 

Ze is nu derdejaars aan de lerarenop-

leiding voor het Voortgezet Onder-

wijs. Haar vakken zijn: Lichamelijke 

Opvoeding, Gezondheid, Muziek en 

Kunst 

Het college waaraan Mayfour studeert 

De hoofdingang van het college 

Uitzicht vanuit de school 



Filippijnen 

De Filippijnen is een republiek in Zuidoost-Azië ten noorden van 
Indonesië. De archipel bestaat uit 7.107 eilanden, waarvan de groot-
ste twee Luzon en Mindanao zijn. Deze beide eilanden beslaan samen 
zo'n tweederde van de oppervlakte van het land, dat ruim 7 maal zo 
groot is als Nederland. Het klimaat is als gevolg van de lig-
ging net ten noorden van de evenaar tropisch met een gemiddelde 
temperatuur van 27 graden Celsius. Sommige provincies worden 
gemiddeld 20 keer per jaar  getroffen door een grotere of kleinere 
typhoon (orkaan). Daarnaast worden de Filippijnen regelmatig ge-
troffen door zware aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.  

De munteenheid is de Filipijnse Peso (PHP), 100 peso is ongeveer € 
1,72 en €1= ± 72Peso. 
Een derde van de Filippino’s leeft onder de armoedegrens. Veel men-
sen hebben geen vast werk. Bovendien zijn de lonen zo laag, dat één 
loon niet voldoende is om van te leven. Vaak werken niet alleen de 
man en de vrouw, maar ook de kinderen. Ze werken op het land, als 
dienstmeisje, fietstaxi-chauffeur of verkoper van snoep, kranten of 
sigaretten. 

Omdat er op de Filippijnen te weinig betaald werk is, verdienen veel 
Filippino’s hun geld in het buitenland. Het meeste geld sturen ze 
naar huis. In Nederland werken Filippijnse meisjes als au pair. En 
omdat hier te weinig medisch personeel is, worden op de Filippijnen 
verpleegkundigen geworven. 

Zo'n 83 procent van de bevolking is Katholiek. Protestanten vor-
men zo'n 6 procent van de bevolking. Moslims tenslotte vormen zo'n 
5 procent van de bevolking op de zuidelijke eilanden.  

Baguio City, een koel bergoord een aantal uren r ijden van 
Manilla is tijdens de weekenden het verblijf van vele Manilanezen. 
Niet ver hiervandaan ligt het stadje Banaue, beroemd om zijn rijst-
terrassen. Deze eeuwenoude rijstterrassen, die “Het Achtste Wereld-
wonder” of “De Trappen  Naar  De Hemel” worden genoemd. 

P/a C.A. in ‘t Zandt-Lenssen 
Mgr. Schravenlaan 13 b 
5973 NH  Lottum 
Telefoon: 077-463 1929 
Rabobank: 10.92.17.942 
KvK Limburg Noord te Venlo 
Registratienr. H120588160 

Stichting Promise 

 
Vlag van de Filippijnen 

Rijstterrassen van Banaue 

De jeepney, een opgepoetst relikwie uit de Tweede Wereldoorlog dat tot 

in de verste uithoeken van het land dienst doet als openbaar vervoers-

middel.  


