
Stichting Promise 10 jaar 

Promise 
hebben hun weg gevonden in 

het onderwijs, in de gezond-

heidszorg en in het culturele 

leven. 

Als ik geld overmaak vraag 

ik altijd hoe ze dat verdelen. 

Mama Asuncion (oma) zorgt 

hier uitstekend voor. Het 

studiegeld is natuurlijk het 

belangrijkste. Maar soms 

gaan dokterskosten voor, 

bescherming tegen overstro-

mingen, of het aanleggen 

van een “safetytank”. Oma 

Asuncion weet precies wat 

nodig is !                   Toos 

Het is bijna niet te geloven. 

Tien jaar geleden werd in 

augustus het contract gete-

kend bij Notaris Moonen in 

Blerick. 

De doelstelling van de stich-

ting werd: “Het bevorderen 

van studiemogelijkheden 

voor kinderen woonachtig 

op de Filippijnen” 

De grondlegger voor dat 

doel, Jos Segers, overleed 

plotseling in 2004. Zijn doel 

was meisjes de mogelijkheid 

bieden om te studeren. Op 

advies van de notaris vervin-

gen we meisjes in kinderen. 

We konden de Stichting al 

snel als geslaagd beschou-

wen. 

Kleine en grotere donaties 

zorgen tot op de dag van 

vandaag voor een goedgevul-

de ondergrond. De vraag 

wordt vaak gesteld “Is dat 

kind nog steeds niet afgestu-

deerd?” Ons antwoord is dan 

eensluidend: Er komen 

steeds nieuwe studenten bij! 

De families breiden zich uit. 

Momenteel studeren Hen-

zeel en Ann-Jelica Informa-

tica en Ann-Magdalene be-

gint aan haar studie voor 

lerares.  

De eerste afgestudeerden 

Hallo aan jullie allemaal 
 
“Met ons is alles goed, we zijn allemaal ge-
zond. Het tyfoonseizoen is weer begonnen. 
Er vallen hevige buien en er zijn telkens 
overal overstromingen. Gelukkig blijft ons 
huis nu droog.” (Dankzij de dijk die voor het 
huis werd aangelegd 2 jaar geleden, met 
steun van de zusters uit Geulle.(red.)). 
 
Vorig jaar* werd het land getroffen door een 
supertyfoon. Deze storm Haiyan (in de   
Filippijnen bekend als Yolanda) was de vijf-
de supertyfoon van dat jaar. Er zijn veel 
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in Bohol, op bezoek bij de familie van 
hun overleden vader. Michelle volgde 
er een cursus voor haar studie in de 
gezondheidszorg.  
 
Oma Asuncion zag de superstorm aan-
komen en heeft er op aangedrongen 
dat we allemaal naar Baguio kwamen. 
Gelukkig waren ze op tijd weer thuis. 

Ivonne 
 
  
*Uit de mails van 19 november en  
   8 december 2013 

www.promise-nederland.nl 

slachtoffers gevallen op de eilanden 
Leyte en Cebu.  
 
Ook onze familie in Bohol (het eiland 
naast Cebu) heeft er veel van gemerkt, 
gelukkig zijn zij allemaal OK.  
Hier in Baguio hebben we alleen maar 
heel erge wind en storm meegemaakt 
bij deze tyfoon. Onze regering heeft 
zelfs de noodtoestand uitgeroepen, nu is 
het leven weer bijna als altijd en is bijna 
alles weer opgebouwd.” 
 

Thank you & God Bless! 
Michelle Cunado 

10 juli 2014 
Vóór deze superstorm waren Anne  
Michelle,  Anne Jellica en de kleine CJ 

Het tyfoonseizoen 

Mayfour, April, 

Birch-Ann, Tristan, 

Michelle, Mama, 

Ann-Magalene,  

Ann Jellica, Henrod, 

Henzeel, Tyron,  

CJ en Hendra 



Voor de 70ste verjaardag van mama 

Assuncion is Mayfour naar huis geko-

men uit Maninduke. 

Ze heeft de hele familie getrakteerd op 

een dagje uit in het BurnhamPark waar 

we allemaal hebben gefietst!!!! 

We hebben een mooie foto van Mama 
gemaakt. Daarna heeft M4 ons allemaal 
op MCD getrakteerd. 
Het was een hele mooie dag. Echt 

een groot feest. 

Lieve groetjes van ons allemaal 
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Mama Asuncion’s 70ste verjaardag   

3 september 2014 
Hallo Michelle.  
Ik wil jullie laten weten dat ik deze 
week geprobeerd heb geld over te ma-
ken naar de Filippijnen voor het school-
geld voor de meisjes. Maar het was niet 
mogelijk geld over te maken. Is er bij 
jullie iets veranderd? Hebben jullie een 
ander banknummer? De bank vroeg me 
er gisteren naar. Wil je me snel ant-
woord sturen? 
 

In mijn vorige brief heb ik jullie verteld 
dat Zr. Imelda Segers, de zus van Uncle 
Joe, is overleden. Ze woonde in een 
klooster hier in het zuiden. Judith heeft 
haar ontmoet toen ze hier in Nederland 

op bezoek was. Het klooster heeft onze 
stichting Promise altijd ondersteund. 
Zuster Imelda is 87 jaar oud geworden. 
Ik wens jou en de hele familie alle 
goeds. Hartelijke groeten van tante 
Toos, Ivonne en Ludo 

 
Lieve Tante Toos, Mama Yadno is giste-
ren naar de bank geweest. Daar hebben 
ze haar verteld dat er 10.000 pesos op 
de rekening moet blijven staan. Als ze 
alles er afhaalt wordt de rekening opge-
heven. Je stuurde 45.000 pesos maar ze 
mocht 35.00 opnemen. 
Ze heeft het verdeeld voor het school-
geld van alle families: 
10.000 voor de Cunado familie 

10.000 voor de Pis-O familie 
   5.000 voor de BarndoYadno familie 
   5.000 voor Fernando jrYado 
   5.000 voor mama Yadno 
 

We willen jou, tante Toos en de hele 
gemeenschap die ons helpt heel erg be-
danken voor jullie steun. We zijn erg 
dankbaar voor jullie financiele steun aan 
onze familie. Het is echt een hele grote 
hulp voor ons allemaal. We zullen blij-
ven bidden voor jullie allemaal. 

God bless us always:) 

Michelle Cunado 

Bankrekening  

Mama Asuncion 

Yadno op haar 

70ste verjaardag 

Ter informatie: 

100 pesos is ongeveer 2 euro 

1 euro is ongeveer  50 pesos  
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Kinderen van Liz: 

Henrick  Criminology College is afgestudeerd 

Henzeel   3e jaar Cordelias Universiteit  Informatica 

Henrod   4de en laatste jaar High School 

Henra  3ste jaar High School 

Kinderen van Janet: 

Anne Michele  Opleiding zorgverlener (OIT) 

Anne Junete  moeder van CJ, wil misschien terug naar school 

Anne Jelica  opleiding hotel en restaurant management (HRM) 

Anne Magdalene  1de jaar college voor lerares (MAPEH) 

Anne Rose  laatste jaar High School 

Kinderen van Brando: 
Tristan    3ste jaar High School 

Tyron   laatste jaar Elementary School 

In maart zal Henzeel afstuderen, AnnRose en Henrod zullen hun diploma van 
de middelbare school halen. Tyron is bijna klaar met de elementary school.  
Alle 5 zullen ze in maart afstuderen. 
 

Eind augustus ontvingen we een brief van Brando, een hoge uitzondering. 
De mailtjes komen in de regel van de dochters Michelle en Henzeel. 

Hij begint met een opmerkelijke aanhef. 
“To our dearest  Aunt Toos and all the members of Organisation Promise. 
God is good, God is love” 

Wat was er aan de hand? Brando en z’n zoon Benny waren besmet geraakt 
met Dengue-fever, een besmettelijke, tropische ziekte, ook wel knokkel-
koorts genoemd, die na de tweede wereldoorlog veelvuldig voorkwam in de 
tropen, een ziekte met hoge koorts en spierpijn en hoofdpijn. 

Dankzij de giften van Promise konden ze een afspraak maken bij de dokter 
voor de onderzoeken in het laboratorium, waardoor de kosten van een  
ziekenhuisopname voorkomen konden worden. 

Nu ze allemaal weer beter zijn wordt er hard gewerkt aan  het nieuwe sanitair van de familie. 

Nog een trots van de familie. 

Deze kleine dijk zorgt voor een droog huis in het typhoon-seizoen. 

Al in 2000 zei opa Yadno, inmiddels al vele jaren overleden, dat 

ook wij in Nederland moesten oppassen voor hoog water. Net als 

in de Filippijnen. 

We hebben in de afgelopen tijd weer vaak  via de tv of de krant 

gehoord over de vele overstromingen, orkanen en aardbevingen 

die de Filippijnen telkens weer teisteren. 

In 2012 werd deze dijk aangelegd door de zonen van de familie.  

Hierdoor houdt de familie droge voeten . Het huis liep eerder  

telkens onder water bij hevige regen. 

Ziekte in de familie   

Nog een trots van de familie   

Studenten die Promise ondersteunt  
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Het gat loopt telkens vol water. De schotten zorgen ervoor dat de wanden (lengte en breedte van de tank) niet instorten. CJ staat erbij te kijken.  

De plek waar de nieuwe wc’s komen. Hier 

zie je Willy het gat graven voor de nieuwe 

tank.  

De hele familie Yadno werkt met vereende krachten aan nieuw sanitair. Ze hebben hiervoor 

van Promise geld gekregen. In de filippijnen noemen ze dit een safety tank, of septic tank.  

Wij kennen ook de oude naam nog: beerput. 

Op het erf van de familie. Door de 

open deur zie je net de vroegere wc 

(voor 19 mensen!). 

Willy en Fernando aan het graven.  

Brando bij het begin van de graafwerkzaam-

heden op 12 mei 2013. 

Brando en Hendra met de holle betonstenen waarmee de tank 

wordt gebouwd. Ook Tyron helpt mee. 

Nieuw sanitair wordt aangelegd 

Brando en Fernando repareren de buis waarmee het met water gevulde 

gat leeg gepompt wordt, met de eigen pomp van de familie.  

Gesponsord door Promise 
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Michelle is hier op be-

zoek bij familie in  

Bohol. 

14-08-2014  
 
Tante, Toos,  
we hebben een laptop gekocht!! 
 
Michelle en haar vriend June, zijn met 
me meegegaan. Hij heeft er veel ver-
stand van, dus daar was ik erg blij 
mee. Op de foto kun je me zien op de 
universiteit met m’n schat, mijn lap-
top! 
 

Ik hoop dat je het goed vind wat we 
kochten, het was 16.499 pesos.  
Het is een grotere laptop in plaats van 
een kleine notebook. June zei dat dit 
echt beter was. Ook Ivonne zei dat 
vorig jaar al tegen me.  
Deze computer heeft een groter geheu-
gen én een dvd-speler, ik kan er dus 
zelf programma’s opzetten. 

Spetember 2014 
 

Henzeel, de dochter van Liz en Brando, stuurde vorig jaar een hele uiteenzetting 
over haar studie. Ze verwacht in augustus haar “Bachelor of Science Diploma” te 
halen. Ze heeft dan een drie jarige universitaire ‘toegepaste computer opleiding’ 
afgerond. 
Ook werkt ze mee aan een milieuproject op school. Ze helpen mee bij een grote 
plantenkwekerij, deze planten worden ook verkocht op school. 
Ook helpen ze nieuwe studenten bij het begin van de nieuwe opleidingen. Ze wordt 
dan ‘big sister’ genoemd. Haar laptop is daar zeer welkom bij. 
Ondertussen verheugt Henzeel zich op een bezoek aan Cebu waar ze met haar me-
destudenten een conferentie bij mogen wonen.  Al met al maakt ze de indruk dat ze 
een ijverige studente is! 

Jullie maakten 60.000 pesos over: 
 12.500 voor Michelle 
 12.500 voor Henrick 
  5000 voor Fernando Jr. (collegegeld) 
  5000 voor Brando (medicijnen) 
 
Van de overgebleven pesos hebben we 
de schoolkosten voor de anderen be-
taald. De laptop is een grote hulp voor 
ons allemaal, nu hoeven we niet meer 
de deur uit naar een computercentrum 
om onze schoolopdrachten te maken. 
Het helpt ook bij onze onderzoeken, 
projecten en verslagen voor school. 
HEEL erg bedankt! 
 “You will be always a part of our pray-
ers and please continue to pray for us. 
May God bless us all. May He grant 
your prayers as He granted ours 
through you.” 
 

Voor altijd dankbaar, Henzeel 

Henzeel op de universiteit met  ‘haar 

grote schat’ de nieuwe laptop. 

Een interessante brief van Henzeel 

Hoera, we hebben een laptop gekocht! 

Benquette 9 januari 2015 
 

Lieve tante Toos, 
We hebben het geld dat je stuurde ont-
vangen. Het is 42.000 pesos. We willen 
je wederom heel erg bedanken voor 
deze financiële steun. Tante Toos, we 
erg dankbaar aan jou en de hele ge-
meenschap in de stichting Promise die 
je helpt bij het steunen van onze hele 
familie. 
Wij zijn werkelijk gezegend dat we jou 
in onze familie hebben. Moge God ons 
allen blijven leiden en ons steun en goe-
de gezondheid geven. 
 
Tante Toos, dit jaar in januari tot en 
met februari zal ik stage gaan lopen 
voor mijn opleiding als zorgverlener 
(OIT).  
 
Ik zal in de derde week van januari  

beginnen zodat ik na deze stage in 
maart waarschijnlijk zal afstuderen.  
k ben van plan dan in het buitenland te 
gaan werken om mijn 
moeder en zusjes te hel-
pen. Kun jij me helpen 
hiervoor de juiste papie-
ren te krijgen? 
 
Liefs van Michelle 
 
 

Michelle met haar boy-

friend June 

Een update van Michelle 



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 € 
2,- en €1= ± 50 Pesos. 
Een derde van de Filippino’s leeft onder de armoedegrens.  
Veel mensen 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, in de schoonmaak of in de zorg. 
Veel mannen werken overal ter wereld in de scheepvaart als matroos 
of worden priester. Meer dan de helft van de beroepsbevolking werkt 
in het buitenland. 

Zo'n 83 procent van de bevolking is Katholiek. Protestanten  
vormen 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. 

In 10 jaar tijd  hebben we heel wat donateurs mogen verwel-
komen. 
We kunnen  zo het doel van de Stichting mooi verwezenlij-
ken: “De jeugd op de Filipijnen de kans geven om een studie 
te volgen na de Middelbare School.” 

We ontvingen kleine en grotere bedragen waarmee we het 
schoolgeld van de leerlingen kunnen  betalen. De financiën 
worden verzorgd door Toos.  
Sinds vorig jaar is haar zoon Ludo toegetreden tot het be-
stuur en zorgt samen met Toos dat het nodige geld via ABN/
AMRO op de goede plaats terecht komt. 

Wie zorgt ervoor dat we al tien jaar lang ons doel waar kun-
nen maken? 
1. Onze trouwe vaste  gevers 
2.Onverwachte, mooie schenkingen van mensen die bij een 
feest of bij andere gelegenheden een bedrag overmaken aan 
Promise 
3.De zusters van Christus in Geulle. Ze gaven geld voor een 
dijk waarmee het water bij tyfoons tegengehouden kon wor-
den 

4.De Vincentius-vereniging in Berghem die via kostschool-

vriendin Mia hoorde dat er een betere water-
voorziening nodig was voor het primitieve  sani-
tair. 
5. Van de Kapel van Houthuizen mochten we al 
vaker een mooi bedrag ontvangen van de opge-
stoken lichtjes in de Familiekapel 
6. Onze onlangs overleden Pastoor van Hoef wist ons ook altijd 
weer te verrassen; 
7.Tijdens begrafenissen ontvingen we geld dat begrafenisgan-
gers in collectebussen deponeerden; 
8.Morele steun ontvingen we van Filippijnse zusters die ons 
vaker hielpen bij onvoorziene zaken; 
9. Tijdens ons bezoek op de Filippijnen in 2012 konden we in 
de kloosters overnachten; 
10. Ook van de Filippijnse SVD paters en zusters kregen we 
hulp tijdens onze reis daar.  
    Toos in ‘t Zandt-Lenssen 

Dank voor 10 jaar steun 

Dit is de zevende 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: NL83 RABO 010.92.17.942 
KvK  H120588160 
Promise is een ANBI: schenkingen kunt u van 
de belasting aftrekken 
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Telefoon: 077-463 1929 
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