
Stichting Promise helpt Filippijnen 

Sanitaire verbeteringen dankzij de zusters in Geulle  

Promise 
Yadno te blijven helpen bij de 

opvoeding van al haar klein-

kinderen. 

Om deze reden heeft Toos in 

2005 de stichting Promise 

opgericht.  

Inmiddels is de hele familie 

Yadno 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. de fami-

lie Yadno te helpen, werd deze 

nieuwsbrief 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 ons helpen. 

  Ivonne 

Dit is de derde nieuwsbrief van 

de stichting Promise. Deze 

stichting werd in 2005 opge-

richt in nagedachtenis van Jos 

Segers. Hij heeft heel veel jaren 

op verschillende manieren 

(jonge) mensen in Derde We-

reldlanden gesteund. Sommi-

gen van hen waren Fosterpa-

rents-kinderen, anderen steun-

de hij op eigen initiatief. 

Toen Jos in 2004 overleed 

ondersteunde hij de familie 

Yadno in de Filippijnen al meer 

dan 20 jaar. Van deze familie 

in het noorden van de Filippij-

nen, in de stad Baguio, heeft 

Jos een aantal dochters gehol-

pen met het betalen van hun 

schoolgeld, maar ook de rest 

van de familie werd niet verge-

ten. Jos hielp de familie met 

het bouwen van een huis. En 

na de zoveelste catastrofe die 

de Filippijnen trof werd de 

familie er weer bovenop gehol-

pen. 

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 de familie Yadno 

te blijven helpen. Op de eerste 

plaats om Mayfour haar studie 

te laten afronden en om mama 

In november 2007 kon iedereen in onze 
tweede nieuwsbrief lezen, dat de sanitai-
re voorzieningen zeer miserabel waren. 
(foto jongetje plassend tegen de muur )  

Dat maakte diepe indruk  op iedereen, 
maar vooral op de Zusters van Geulle. 

Zuster Imelda  (Nellie Segers,  een zus 
van Jos Segers) wist het samen met de 
zusters klaar te krijgen om een geldbe-
drag beschikbaar te stellen voor betere 
sanitaire voorzieningen. 

Het duurde even voordat  er een ant-
woord vanuit de Filippijnen op ons voor-
stel kwam! 

In een brief  van 10 september 2008 ver-
telde mama zelf hoe ze de zaak opgelost 
hadden. 

Eén afvoer zou er komen voor de 
diverse huishoudens en elk gezin 
kreeg een eigen wc. 
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Het sanitair liet de familie in 2007 liever niet zien, het was al jaren kapot. 
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Mama Yadno is voor een bezoek van zes 
maanden bij dochter Judith naar Wa-
shington gegaan om voor baby Josh te 
zorgen. Daarom zorgt Mayfour Yadno 
met haar e-mail berichtjes voor de be-
knopte correspondentie. Ze laat altijd 
meteen weten of het geld aangekomen is 
bij de bank. 

Een korte samenvatting van ontvangen 
e-mailberichten uit de Filippijnen die 
betrekking hebben op de studie van 
Michelle en Henrick. 

1 juni 2008, 
Hartelijk dank voor het geld dat je 
stuurde. 
We konden nu het schoolgeld betalen. 
Michelle en Henrick zijn allebei aange-
nomen op dezelfde school: de Universi-
teit van Cordilleras. Henrick gaat crimi-
nologie studeren en Michelle verpleeg-
kunde. 

29 december 2008, 
Michelle en Henrick hebben kerstvacan-
tie Misschien sturen Michelle en Hen-
rick de volgende e-mail zelf. We zijn 
heel dankbaar voor jullie hulp, mag God 
jullie zegenen,blijf gezond en gelukkig. 

 

Zondag 15 maart 2009, 
We willen onze dank uitspreken voor de 
hulp die jullie geven aan Michelle en 
Henrick. Twee dagen geleden zijn ze 
overgegaan naar het volgende jaar. Daar 
zijn ze heel blij mee. 

28 mei 2009, 

Ik zal Michelle en Henrick vragen om 
zelf een e-mail te sturen. Wat mij be-
treft, ik geef Engelse les aan Koreanen. 

Woendag 3 juni,  
De eerste echte e-mail van Michelle en 
Henrick: 

Dag Aunt Toos, hier is Henrick. 
Bedankt voor de steun om te studeren. 
Ik begin nu aan het tweede jaar dit tri-
mester. 
Hoe gaat het met U, ik hoop van goed. 
Het regent hier nu, maar met ons gaat 
het goed. 
Hartelijk dank en zorg goed voor U zelf. 
Henrick 

Hallo Aunt Toos, 
Ik begin nu aan het tweede jaar van het 
College. Dit jaar ga ik ook in het zieken-
huis werken, bij een tandarts en o.a. p 
de kraamafdeling in het ziekenhuis. 
Aunt Toos nogmaals bedankt, door jul-
lie kan ik deze studie doen. 
Heel veel studenten van andere scholen 
proberen om hier te mogen komen. 
God zegene jullie en zorg goed voor U 
zelf.  
Michelle 

Dinsdag 7 juli, 
Wat ons betreft het gaat allemaal goed. 
De jeugd is weer hard bezig met stude-
ren. Bedankt voor de ondersteuning die 
we hebben ontvangen. 
Mayfour 

 

 

Judith krijgt gezinsuitbreiding 
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Judith, de derde dochter van mama 
Yadno heeft met behulp van Jos Se-
gers haar verpleegstersdiploma ge-
haald, ging werken in Saudi-Arabie 
en leerde er een Filippijnse man Yes 
kennen. Samen keerden ze terug naar 
hunland, trowden er en verhuisden 
naar Washington in de USA. 

In 1999 werd hun eerste kind, dochter 
Jemima geboren. In 2008 arriveerde 
de tweede spruit, een zoontje dit 
maal.  

Judith schreef een mooie brief met 
foto waarin ze liet weten dat ze uit 
dankbaarheid voor Jos (hun uncle 
Joe) haar zoontje Josh had genoemd. 

 

 

Enkele korte berichtjes uit de Filippijnen 

Jemima en haar pasgeboren broertje Josh 

Mama Yadno met haar kleindochter 

Michelle. 

Henrick, kleinzoon van mama Yadno 

en zoon van Liz. 



Hallo auntie Toos 
Op de eerste plaats sorry voor de late mails. Ik heb het erg druk gehad de laatste tijd. Vooral 
nu ik bezig ben met mijn vervolg opleiding. Ik ben begonnen met mijn Masters. Deze zal ik 
hopelijk af hebben in maart 2010. 
 
Mama is inmiddels weer thuis en tot grote verrassing van ons allemaal zag ze er erg goed uit. 
Ze is flink aangekomen in Amerika. We hebben haar allemaal erg gemist. 
Ik heb Michelle en Henrick gevraagd ook wat te schrijven. 

Groetjes van Mayfour 
 
Lieve aunt Toos, 
Hallo tante Toos!!! Hoe gaat het met iedereen? Ik hoop dat jullie allemaal goed gezond zijn. 
Hier met ons gaat het allemaal goed nadat we door twee tyfoons (orkanen) werden getroffen. 
 
Ehm… over mijn opleiding: ik kan er op dit moment niet mee doorgaan. Ik kon niet al mijn 
schoolgeld betalen, maar toch mag ik aan het examen meedoen. Ik mag me zelfs inschrijven 
voor het volgende schooljaar. Ik heb een gesprek gehad met de financieel directeur van de 
school, als ik het openstaande bedrag betaal mag ik in het nieuwe schooljaar instappen. 
Ik heb daarom besloten me dit jaar in te schrijven voor het vakken verzorging en muziek. 
Dat lijkt me voor dit moment de beste oplossing. Ik kan dan meteen beginnen en hoef niet 
direct zoveel te betalen, we hebben dit semester thuis al zoveel extra kosten. 
We zouden dit semester op verschillende plaatsen stage moeten lopen, daarom ga ik pas het 
volgende semester weer verder met mijn studie. Ik zal nu verzorging in plaats van verpleging 
gaan doen. Tante Toos, dank jullie heel erg voor jullie hulp en steun aan onze familie. 
God bless and take care always                                                                                 Michelle 

(We hebben Michelle laten weten dat ze haar studie 
verpleegkunde weer op kan nemen,  het geld werd overgemaakt!) 

 
Hi tante, dit is Henric 
Hoe gaat het met jullie allemaal? Ik hoop dat alles goed is. Met ons gaat het goed. Na de 
laatste tyfoon hebben we hevige regen gehad. Hierdoor zijn er veel overstromingen geweest, 
maar die zijn net niet het huis binnen gekomen. Het water stond tot aan de voordeur! 
Nogmaals bedankt voor de hulp bij mijn studie. Ik doe mijn best om mijn studie criminologie 
af te maken. 
Nogmaals bedankt, en een goede gezondheid gewenst.                                         van Henrick 

Mails in november 2009 

De Familiekapel  
Refrein:  

In Houteze stet en familiekapel  

al mieër daan zestig jaor lank  

Ge kunt d’r waat baeje  

beej ’t flakkerende leech  

of oeëtröste dao op de bank.  

Ut oerlogsgeweld waas mà net oetgeraasd,  

às dank woord iets blievends gedaon.  

D’r waas groeëte aermooj,  

gen broeëd op de plank,  

mà ’t kapelke dàt kwaam d’r te staon.   Refrein  

En iedere kieër as ik kôm in de buurt,  

daan blief ik hieël efkes dao staon.  

Mien zörg en verdreet  

waer ik heer aaltied kwieët, 

Ik kàn daan wer opgelucht gaon.           Refrein  

Vàn heinde en ver kômme minse vurbeej,  

die zette de fiets aan de kant.  

Ze staeke en kerske aan en fietse wieër,  

genietend vàn ’t Houtezer land.           Refrein  

Tekst en muziek Toos in ’t Zandt-Lenssen  

Lottum, september 2008  

Als dank voor de steun aan de Filippijnse jeugd  

In 2008 ontvingen we van Het Rabofonds 
Maashorst een donatie, zodat we niet een, 
maar twee studenten konden laten stude-
ren . 

Ook ontvingen we een mooi bedrag tijdens 
de begrafenis van Jac Segers, de broer van 
Jos. 

Het echtpaar Godelieve en Ger Vervoort 
vierde feest omdat ze beiden 65 jaar gewor-
den waren. 
Ze schreven op de uitnodiging: 
“ Wij hebben voor ons zelf geen wensen. 
Als u toch iets wilt doen dan stellen wij 
een bijdrage op prijs voor de Stichting 
Promise.” 
Mayfour was geslaagd voor lerares en wilde 
dolgraag verder leren voor haar Master 
degree. De kans op een baan zou daar  
groter door worden. Het Lottumse 
“verjaardagscadeau” kwam geweldig van 
pas. 

Dankzij een schoolvriendin van Toos uit het 
Brabantse Berghem ontvingen we een 
mooie gift van de Vincentiusvereniging. 

De Buurtkapel van Houthuizen wilde graag 

een steentje bijdragen. 

Twee aankomende nieuwe studenten 
staan al in de rij om te mogen gaan studeren 
nadat ze de Middelbare school af hebben. 
Als dank schreef Toos een lied voor de 
kapel. Immers elke kapel behoort een eigen 
lied te hebben! 

“In Houtese stet en familiekapel al mier 
daan zestig jaor lank.” 

Zo wordt elk bedrag, groot of klein, ge-
bruikt voor de Stichting Promise, 

“ De Stichting met een BELOFTE.” 

Samen met veel trouwe gevers kunnen we 
het doel van onze Stichting waar maken: 
“De jeugd van de Filippijnen een vervolg-
opleiding beloven.” 

De ene druppel op de 
gloeiende plaat wordt tel-
kens groter. 

“Een druppel op een gloeiende plaat.” Is dat zo? 
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Lied voor de Houtezer kapel 

De Houtezer Kapel ter ere van de H. Familie 



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 
tyfoon (orkaan). Daarnaast worden de Filippijnen regelmatig getrof-
fen door zware aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.  

De munteenheid is de Filippijnse Peso (PHP), 100 peso is ongeveer € 
1,55 en €1= ± 64Pesos. 
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, fietstaxichauffeur of verkoper van snoep, kranten of 
sigaretten. 

Omdat er op de Filippijnen te weinig betaald werk is, verdienen veel 
Filippino’s, net als de dochters van mama Yadno, hun geld in het 
buitenland. Het meeste geld sturen ze naar huis. In Nederland wer-
ken Filippijnse meisjes als au pair. En omdat hier te weinig medisch 
personeel is, worden op de Filippijnen verpleegkundigen geworven. 
Veel mannen werken overal ter wereld in de scheepvaart als matroos 
of worden priester. 

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, is de stad waar  de fam ilie Yadno woont. Deze 
stad, een koel bergoord een aantal uren rijden van Manilla, is tijdens 
de weekenden het verblijf van vele Manilanezen. Niet ver hiervan-
daan ligt het stadje Banaue, beroemd om zijn rijstterrassen. Deze 
eeuwenoude rijstterrassen worden “Het Achtste Wereldwonder” of 
“De Trappen naar de Hemel” genoemd. 

Aan alle lieve mensen die in het verleden en in de toekomst 

onze onmisbare hulp zijn bij Stichting Promise. 

 

Nog even ter herinnering:   

het doel van Promise (= belofte): 

Het bevorderen van studiemogelijkheden voor kinderen 

woonachtig op de Filippijnen. 

 

De resultaten, tot nu toe, mogen er zijn. 

-Judith werd verpleegkundige 

-Mayfour studeerde voor LERARES en doet nu eindexamen 

voor haar MASTER-DEGREE. Ze zorgt tevens m ee voor  

de kinderrijke huishoudens. 

-Henrick vervolgt zijn studie voor SECURITY-AGENT 

-Michelle is bezig met haar studie VERPLEEGKUNDIGE   

 

Maar we gaan verder met ons project. 

Twee eindexamenkandidaten van de Middelbare school staan 

in de rij om een vervolgstudie te kiezen. 

Met ieders hulp kunnen we dat met de 

Stichting Promise realiseren! 
We bedanken iedereen voor alle spontane hulp. 

Toos in ’t Zandt-Lenssen 

Dank aan alle donateurs 

Dit is de derde nieuwsbrief van Stichting Promise. 

Teksten: Toos in ‘t Zandt en Ivonne van de Kar 

Lay-out: Ivonne van de Kar 

Stichting Promise 
Mgr. Schravenlaan 13 b 
5973 NH  Lottum 
Rabobank: 10.92.17.942 
KvK  H120588160 
Promise is een ANBI: schenkingen kunt u van 
de belasting aftrekken 
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