
Promise helpt de Filippijnen en Indonesië 

Promise 
Nu, drie jaar later, coördi-

neert hij religieuze en spiri-

tuele gang van zaken van de 

Paters  en Zusters van Steyl 

in Indonesië.  

Naast zijn werk als priester 

en geestelijk adviseur wil hij 

ook de mensen van zijn ei-

gen eiland West-Timor hel-

pen en eveneens families op 

Flores, het eiland waar hij nu 

werkt. Hij ondersteunt enke-

le families in het eiland waar 

hij vandaan komt. Wij willen 

hem hierbij gaan helpen. 

Fr. John was in januari en 

februari in Nederland we 

hebben onze plannen dus 

goed met hem kunnen be-

spreken. 

Ivonne en Toos 

In deze achtste nieuwsbrief 

kunt u lezen dat onze Stich-

ting de hulp aan de jeugd in 

arme landen gaat uitbreiden.  

Op 17 augustus 2005 werd 

bij Notaris Moonen in Ven-

lo/Blerick de Stichting Pro-

mise opgericht. 

In al die jaren hebben we 

heel wat geld ingezameld. 

Met uw hulp hebben we  de 

Filippijnse jeugd de kans 

gegeven om een beroep te 

leren en daar gaan we in de 

nabije toekomst gewoon mee 

door. De resultaten vindt u 

in deze nieuwsbrief. 

U kunt lezen dat we Promise 

als zeer geslaagd beschou-

wen. 

Het afgelopen jaar is voor de 

Filippijnen een zwaar jaar 

geweest. Verschillende ty-

foons zijn er over het land 

geraasd. Dat bracht veel on-

gemak met zich mee, zoals 

stroomstoringen, verkeer 

ontregeld, scholen dicht, 

maar klagen doen ze nooit.  

Het duurde soms lang voor-

dat er een antwoord kwam 

op mails. Maar ze konden 

gemakkelijker korte bericht-

jes doorgeven per telefoon 

via Facebook. Hierover leest 

u verder meer. 

We willen het geld van de 

Stichting gebruiken waar het 

hard nodig is. Zeker nu de 

spaarrekening van de Stich-

ting geen rente oplevert kun-

nen we de donaties het beste 

besteden aan mensen die het 

goed kunnen gebruiken. In 

de tien jaar dat Promise be-

staat hebben we een mooi 

bedrag gespaard, dat we 

langzaam aan ook kunnen 

gaan uitgeven.  

Daarom hebben we besloten 

het werk van Promise uit te 

breiden naar de ei-

landen  Flores en 

Timor in Indonesië. 

Tijdens ons verblijf 

in 2012 op de Filip-

pijnen maakten we 

kennis met Father 

John  afkomstig uit 

Timor.  

In de nieuwsbrief van 2013 schreven we al 

een kort berichtje over de Indonesische 

priester John Masneno.  

Tijdens onze reis naar de Filippijnen in 

2012 logeerden Toos en ik in het missiehuis 

van de paters van Steyl in de hoofdstad 

Quezon City. Twee vrouwen in de eetzaal 

met verder alleen paters dat werkte 

nieuwsgierigheid op.  

Een van de paters kwam naar ons toe en 

vroeg wie we toch waren. Hij stelde zich 

voor als Father John uit Indonesië.  Hij was 

bijna klaar met zijn studie aan de universi-

teit, zijn doctoraat Theologie en Filosofie.  

Hij bood direct aan ons een mooie kathe-

draal buiten de stad te laten zien. Dat von-
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dagen. De hele familie heeft nooit ge-

weten wat het lied betekende, maar ze 

zongen het allemaal mee.            Ivonne 

www.promise-nederland.nl 

den wij een prima idee. Toen we hoor-

den dat Fr. John die dag jarig was,  

trakteerden we hem op een lekkere 

lunch in een restaurant met een mooi 

uitzicht over de stad. Daar vertelde hij 

honderduit over zijn werk op het eiland 

Flores en over de kleine projecten die 

hij had opgezet in zijn thuisregio in 

Oost-Timor. 

Ter ere van zijn verjaardag zongen Toos 

en ik ‘Lang-zal-hij-leven-in-de-gloria’. 

Tot onze grote verbazing (en die van 

hemzelf) zong Fr. John direct met ons 

mee. Hij had geen idee wat het voor een 

lied was, maar zijn opa kende dit lied en 

zong het bij alle Christelijke feestdagen; 

Pasen, Pinksteren, Kerstmis en verjaar-

Promise wordt actief in Indonesië 

Henrick, Henzeel en Hendra in de taxi 



We hoorden dat Michelle , de dochter van 

Janet, haar diploma verpleegkunde had 

gehaald en naar Macau wil gaan om daar te 

werken. Maar ze moest maanden wachten 

op een paspoort. Toen dat eindelijk lukte 

was ze dolblij. Haar toekomst ziet er nu 

rooskleurig uit. 

Henzeel de oudste dochter van Lizbeth 

heeft haar studie Informatica afgerond. Ze 

heeft nu een baan in de regio Baguio. 

En zo is  in elke familie de volgende student 

aan de beurt! 

Anne-Jellica, de zus van Michelle, is 

tweedejaars HRS dat is  Hotel-

Restaurant Management en haar zus 

Magdalena wil graag lerares worden , 

net zoals haar tante Mayfour. 

Henrod, de broer van Henzeel  is  

tweedejaars Informatica-Techniek. 

Tristan, de oudste zoon van Brando zal 

het komende jaar ook aan een studie 

beginnen. 

Het is duidelijk dat ze nog veel hulp 

kunnen gebruiken. Maar dat lukt wel 

met de niet aflatende hulp die we krij-

gen van onze gulle gevers.  

   Toos 
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Berichten over de studenten 

Op 6 april 2015 slaagt Anne Michelle voor 

haar opleiding.  

Ze viert feest met haar medestudenten. 

Net als in Amerika hebben ze een lang 

gewaad aan en een ‘muts’ op. Alles in de 

Filippijnen is op de Amerikaanse cultuur 

gebaseerd. Het land wordt ook wel eens de 

tweeënvijftigste of drieënvijftigste staat 

genoemd. 

Tussen de studenten zie je Michelle als 

tweede van links. 

Hiep hiep hoera, geslaagd! 

CJ, de jongste, op de kleuterschool 

Michelle, net geslaagd 

Het Informatica College in La Trinidad 
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De Zusters van Geulle in Zuid-Limburg 

hebben de afgelopen tien jaar telkens 

weer opnieuw onze Stichting gesteund. 

Vooral het aanleggen van de dam werd 

bekostigd met het geld dat we ontvin-

gen van het klooster, waar de vorig jaar 

overleden Zr. Imelda een geweldige 

stimulans was. 

Op zestien december 2015 meldde de 

Volkskrant dat de tyfoon Melor de  

Filippijnen bereikt had bij het eiland  

Samar. Vele bewoners brachten de 

nacht door boven op de daken.  

Bijna 800.000 bewoners werden naar 

veiliger gebieden gebracht, In grote de-

len was de stroom uitgevallen omdat de 

elektriciteitskabels het hadden begeven. 

De enorme stortregens zetten het hele 

sociale leven op z’n kop. De scholen wa-

ren enkele weken lang onbereikbaar. 

Nu de ergste regens voorbij zijn gaat het 

gewone leven weer zijn gang.  

Ook de familie Yadno voelde de gevol-

gen van deze zware storm. De “dam” die 

met geld van de zusters was aangelegd 

brengt elke dag uitkomst. 

De zusters kunnen met tevredenheid 

terug zien op de hulp die ze boden aan 

onze Stichting. 

Hun  klooster in Geulle  is nu omge-

bouwd tot Hospice. De zes zusters die 

nog in het klooster woonden  zijn  nu in 

het nabijgelegen Verzorgingshuis  gaan 

wonen.  

We bedanken ze heel hartelijk voor de 

steun die we van hen mochten ontvan-

gen.   

   Toos 

De Zusterdam 

De familie Yadno in de tuin achter het huis, naast hen de 

Zusterdam die al vele overstromingen heeft tegengehouden. 
Nadat Henzeel geslaagd is voor de Universiteit gaat ze 

een weekje op vakantie met haar oom Fernando. 

Ook Michelle gaat na haar slagen in juli 2015 

op vakantie met haar vriend Adnay Clarina  

Groetjes van Michelle 

In de mail die ik 13 januari 2016 ontving van Michelle vertelt ze 

hoe het leven weer z’n gewone gang gaat, na de enorme tyfoons. 

Ze schrijft:   

“Bedankt aunt Toos, we zijn zo blij met de geldelijke steun die 

we van jullie mochten ontvangen. We zullen alle gulle gevers in 

onze gebeden gedenken. 

We hebben met de hele familie een mooi Kerstfeest en een  

gezamenlijk Nieuwjaarstreffen gevierd. 

Nu kan de jeugd weer naar school. 

Ik wacht zelf nog steeds op mijn paspoort, dan kan ik in het 

voorjaar proberen om naar Macao te gaan om daar te gaan 

werken als verpleegkundige. 

We love you all and God bless us!” 

Het is fijn om zo af en toe via e-mail wat te horen uit de Filip-

pijnen, dat kunnen we dan weer doorgeven aan jullie,  

onze donateurs. 

      Toos 



John Masneno (41) is een sympathieke 

jeugdige Indonesische priester die 

hoort bij de congregatie van de SVD, 

de Paters van Steyl. We ontmoetten 

hem in de Filippijnen in 2012 waar hij 

toen net zijn studie had afgerond. 

John nam ons in de Filippijnen op 

sleeptouw en liet ons enkele prachtige 

kerken en een mooi uitzicht over de 

stad zien. 

We hebben veel met hem gepraat en 

het klikte; wij denken over veel dingen 

hetzelfde. Zo vertelde hij over het koei-

enproject dat hij met behulp van zijn 

familie was gestart in West-Timor. Hij 

is afkomstig van dit eiland en zijn hele 

familie woont er. We beloofden contact 

te houden en te zien of de stichting 

Promise hem zou kunnen helpen. 

Regelmatig kregen we berichtjes van 

Fr. John via de mail en nog vaker reli-

gieuze boodschappen via WhatsApp.  

Op een mooie winterse ochtend in  

januari ging bij Toos de telefoon.  

HELLO TOOS, HERE IS FR. JOHN.  

I AM IN STEYL. CAN WE MEET? 

Fr. John was voor zijn werk voor de 

congregatie in Indonesië naar Steyl 

geroepen om er cursussen te volgen. 

Hij zou tot eind februari blijven maar 

bijna alle dagen waren vol gepland. 
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Daar bij die molen 
Op 13 februari haalde Toos Fr. John op van het klooster in 

Steyl en samen reden ze naar Lottum. Toos als goede gids 

vertelde van alles over de streek en over het dorp en hij keek 

zijn ogen uit.  

Onderweg stopten ze even bij de Familiekapel in Houthuizen, 

ze staken er natuurlijk een kaarsje aan. 

Bijna in Lottum zag Toos dat de wieken van de molen draai-

den. Ze zijn gestopt om dit schouwspel van dichtbij te bekij-

ken. Het bestuur van de molenstichting was toevallig aanwe-

zig; een van de molenaars werd gevraagd Toos en John rond 

te leiden. De hele werking van de molen werd aan hem uitge-

legd. John vond het geweldig en heeft van alle details foto’s 

gemaakt.  

Daarna dronken ze koffie bij Toos thuis, bezochten ze de 

mooie net geschilderde Lottumse kerk en wandelden ze door 

het dorp. 

Fr. John Masneno uit Indonesië op de koffie in de Lottumse 

molen en in de familiekapel in Houthuizen. 

Hij en zijn medepriesters en medezus-

ters namen oa deel aan een veertig-

daagse stille retraite. In die tijd kon hij 

ook zijn computer en telefoon niet 

gebruiken. Gelukkig konden we in zijn 

drukke schema drie momenten vinden 

om elkaar te ontmoeten. 

Een mooie vriendschap werd zo harte-

lijk aangehaald. 

Ivonne 



Een tweede bezoek aan Lottum stond 

gepland voor 26 februari. We haalden 

John weer op uit Steyl en gingen op weg 

naar Lottum. Bij een kopje koffie vertel-

de hij honderduit over zijn koeienpro-

ject in West-Timor. 

Toen John jaren geleden zijn priester-

studie afrondde wilde zijn hele familie 

gezamenlijk hem een cadeau geven. Hij 

heeft zijn familie toen gevraagd of ze 

het geld voor dit cadeau apart wilden 

zetten. Als hij dan ooit geld nodig zou 

hebben kon hij erom vragen. 

Enkele jaren later besloot John dat hij 

arme families in zijn thuisregio wilde 

helpen. 

In dit project schenkt hij een arme  

familie drie koeien. Als ze goed voor het 

vee zorgen kunnen er na twee jaar 6 

kalfjes zijn. Ze kunnen dan twee kalve-

ren verkopen om een kind te laten le-

ren. Fr. John kwam op dit idee omdat 

zijn hele familie in de veehandel zit.  

Ze kopen en verkopen koeien. Een 

broer van John zorgt dat de families 

koeien krijgen om te verzorgen. Hij 

Toos en Ivonne in Steyl 
Als eregasten werden Toos en Ivonne uitgenodigd om op 15 

januari het feest van Arnold Janssen mee te vieren in Steyl. 

Priesters, zusters en oversten van deze congregatie uit vele lan-

den waren in Steyl aanwezig.  

Deze dag werd over de hele wereld gevierd in alle huizen van de 

congregatie. Na de eucharistieviering waren we te gast bij een 

uitgebreid diner met wel 300 gasten. We hadden gelukkig ook 

even tijd om met Fr. John te praten.  

Op de foto vormt hij met zijn mede  cursisten een koor dat zong 

bij deze viering. 

bezoekt de families regelmatig en helpt 

ze twee jaar later ook bij de verkoop. Zo 

kan een familie een eigen kudde en 

daarmee een eigen kapitaaltje opbou-

wen voor de toekomst van hun kin-

deren. 

Zo dragen John en zijn familie een 

steentje bij in de ontwikkeling van  

West-Timor. Zo’n goed project verdient 

onze steun vinden wij! 

Op deze dag in Lottum was het water-

koud en vroor het licht. We wandelden 

door Lottum, langs de Borggraaf en be-

keken het hoge water van de Maas.  

Ook Ludo kwam langs om John te ont-

moeten. Samen brachten we een gezelli-

ge middag door in Lottum. John is nu 

weer terug naar Flores, maar de Paas-

dagen vierde hij eerst nog thuis bij zijn 

familie in west-Timor. 

Op 21 februari was er een mis voor Pro-

mise in de vers geschilderde Lottumse 

kerk. Naderhand hebben we met familie 

en het hele bestuur van Promise gespro-

ken over het steunen van Fr. John. 

Ivonne 

Uitleg over het koeienproject 
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Indonesië 

John Masneno woont en 

werkt op het eiland Flores. 

Hij werd geboren op West-

Timor. 

West Timor is de Indonesi-

sche helft van het eiland Ti-

mor, de andere helft is een 

zelfstandig land. 

John’s familie woont op Ti-

mor en hijzelf komt er nog 

regelmatig. 

Twee families die koeien hebben 

gekregen. De broer van John komt 

ze brengen en bezoekt de families 

regelmatig. 



Filippijnen 
De Filippijnen is een republiek in Zuidoost-Azië ten noorden van Indo-
nesië. De archipel bestaat uit 7.107 eilanden, waarvan de grootste twee 
Luzon en Mindanao zijn. Deze beide eilanden beslaan samen zo'n twee-
derde van de oppervlakte van het land, dat ruim 7 maal zo groot is als 
Nederland. Het klimaat is als gevolg van de ligging 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 getroffen door zware aardbevingen en 
vulkaanuitbarstingen.  
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.  

Indonesië 

Deze gordel van Smaragd, een archipel van meer dan 20.000 eilanden, 
ligt ter hoogte van de evenaar, net onder de Filippijnen. (zie kaartje 
pagina 5) Hier komen veel minder vaak stormen en overstromingen 
voor. Wel heeft het land te kampen met vulkaanuitbarstingen en aard-
bevingen. 

In Indonesië is de meerderheid van de bevolking moslim. Op de eilan-
den Op het eiland Flores wonen 1,5 miljoen mensen waarvan het me-
rendeel katholiek is. Timor , Maleis voor het Oosten, is verdeeld in een 
Oost en West deel. Oost-Timor werd jarenlang bezet en is sinds 
2002 een onafhankelijk land.  
John Masneno komt van West-Timor. Daar  wonen bijn a 2m il-
joen mensen waarvan meer dan de helft katholiek is. 

Een derde van de bevolking in beide landen leeft onder de armoede-
grens. 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 weinig betaald werk is, verdienen veel mensen, net als de 
dochters van de familie Yadno, hun geld in het buitenland. Het meeste 
geld sturen ze naar huis. In Nederland werken Filippijnse meisjes als au 
pair, in de schoonmaak of in de zorg. Veel mannen werken overal ter 
wereld in de scheepvaart als matroos. In Nederland werken Indonesi-
sche mensen bijvoorbeeld in de horeca of in de huishouding. 

Ter afsluiting van deze nieuwsbrief krijgt u uiteraard 
ook nog een bericht over de financiën van de Stichting 
Promise. 
 

Het is hartverwarmend als je bedenkt dat we met de 
steun van een kleine groep welwillende mensen hier 
toch zoveel kunnen doen voor mensen in de Filippijnen 
en nu ook in Indonesië. 
 

In kleine en grotere giften en donaties kregen we dit 
jaar een bedrag binnen van iets meer dan €3000,-. 
 

We hebben aan de Filippijnen €1800,- overgemaakt  
en hebben een eerste bedrag aan Fr. John beloofd  
van € 900,-. 
 

Immers het geld van jullie, onze donateurs, moet daar 
gebruikt worden waarvoor het gegeven werd: het hel-
pen van jonge mensen die met een goede opleiding een 
veel betere kans in het leven hebben. 
 

Blijven jullie ons steunen? 
 

Toos in ‘t Zandt-Lenssen 

 

Financiële verantwoording Stichting Promise 

Dit is de achtste 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: NL83RABO 010.92.17.942 
KvK  H120588160 
Promise is een ANBI: schenkingen kunt u van 
de belasting aftrekken 
 

Contact 
C.A. in ‘t Zandt-Lenssen 
Telefoon: 077-463 1929 
 

Bestuur: 
Toos in ‘t Zandt-Lenssen (Lottum) 
Ivonne van de Kar (Den Bosch) 
Ludo in ‘t Zandt (Lottum) 
Truus Driessen (Tegelen) 

www.promise-nederland.nl 

Toos en Ivonne werken 

aan de nieuwsbrief van 

Promise. 


