
Onze reis naar de Filippijnen van 2-18 juli 2012  

Promise 
SVD. We konden van daaruit 
het contact met de diverse 
families weer opnemen.  
Zodoende kregen we volop 
de gelegenheid om inzicht te 
krijgen in de vorderingen 
van de studerende jeugd. We 
werden langs de diverse 
scholen geleid en kregen zo 
een heel goede indruk van 
het uitstekende onderwijs op 
de Filippijnen. De ontvangst 
was weer buitengewoon  
hartelijk. In onze zesde 
nieuwsbrief proberen we u 
daar een goede indruk van te 
geven.      Ivonne en Toos 

Met deze 6de Nieuwsbrief 
willen we al onze trouwe 
donateurs en belangstellen-
den laten weten  hoe onze 
studerende jeugd op de  
Filippijnen het maakt. De 
lange reis is uitstekend ver-
lopen. 

Om te acclimatiseren logeer-
den we de eerste week in het 
seminarie van de Paters van 
de SVD (de Paters van 
Steyl). We werden geweldig 
ontvangen in het grote mis-
siehuis in QuezonCity. Dit is 
de vroegere hoofdstad van 
de Filippijnen, een grote 

miljoenenstad grenzend aan 
Manilla. 

De grote zorg van de paters 
over twee dames alleen was 
zeker geen overbodige luxe. 
Het is er overal een onvoor-
stelbare drukte, dus de hulp 
van de Paters was bijzonder 
welkom. 

Van daaruit vervolgden we 
onze reis per bus naar  
Baguio 300 km. noordelijker 
gelegen, in een bergachtig 
gebied. Ook daar mochten 
we logeren in het Retraite-
huis van de Zusters van de 

Op zondagmiddag 8 juli, nodigden we de 

HELE familie Yadno uit om met ons in een 

restaurant te gaan eten. Iedereen barstte in 

een luid gejuich uit. Dit was een zeer bijzon-

dere gebeurtenis. Uit eten doet de familie 

nooit. We maakten duidelijk dat ook de 

dochters van Joseph met hun kinderen  

welkom waren. Mama Yadno en Michelle 

wisten direct naar welk restaurant we  

zouden gaan. Wij waren benieuwd. 

Op zondag na de processie en de mis  

kwamen Mama en Liz ons ophalen. Ivonne 

maakte zich een beetje zorgen, we hadden 

nog 3000 Peso en geen mogelijkheid meer 

om te pinnen of geld op te nemen.  

We arriveren op de drukke doorgaande weg 
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bestelling. We besluiten een 

‘groepsbestelling’ te doen. Enkele 

schalen met verschillende gerechten. 

Voor ons lijkt het een beetje op  

chinees eten: rijst, nasi en bami met 

kip, varkensvlees en groenten. Daarbij 

de allergrootste traktatie voor ieder-

een: een eigen flesje frisdrank mét een 

rietje. We merken wel dat dat heel 

bijzonder is. Na het eten maken we 

een groepsfoto én een foto van elk 

gezin. Uiteraard staan wij als VIP’s 

met mama op elke foto. Dan komt het 

moment waarop we af moeten  

rekenen. Dit hele familiefestijn kost 

ons 2874 pesos; ongeveer 55 euro! 

Ivonne 

www.promise-nederland.nl 

door La Trinidad bij een heel groot  

restaurant. Het ziet er een beetje 

‘verlopen’ uit vinden wij. Maar het blijkt 

mateloos populair bij de jonge mensen 

in de stad. Het is een soort McDonald's 

met traditionele Filippijnse gerechten. 

Een ‘Chinees’ eigenlijk. 

We besluiten te wachten tot iedereen er 

is. Ons gezelschap wordt steeds groter. 

De dochters van Joseph, Rafonsil en 

Junibeth, blijken respectievelijk vier en 

twee kinderen te hebben. Onze groep 

wordt steeds verder uitgebreid én luid-

ruchtiger. 

We vullen de halve bovenverdieping 

van het restaurant. Samen met Mama 

en Liz onderhandelen we over de  

Het familiediner 

Uit het reisverslag van Toos: 

“We gaan met de hele familie uit eten 

bij de ‘Chinees’. Ze hebben al gebeld 

dat we misschien wel met twintig ko-

men, maar ik had al meteen dertig 

personen geteld. Joseph met twee doch-

ters en zes kleinkinderen, Brando, z’n 

vrouw en twee zoons, vier dochters van 

Janet én de kleine CJ, Liz met twee 

dochters en twee zoons, April (de geeste-

lijk gehandicapte dochter van Florence 

die werkt in Hongkong), Mama, 

Ivonne en ikzelf. We zitten aan 3 

lange tafels. Het is een geschetter van 

jewelste. Het is allemaal geweldig” 



Op een ochtend wilden Toos en ik heer-

lijk in de schaduw van de patio een boek 

gaan lezen toen we daar twee SVD-ers, 

jonge Filippijnse paters nog, aantroffen. 

Fr. Joey en Fr. Sedfrey. De ene zat hou-

ten beeldjes te schuren met een schuur-

papiertje en de andere schreef er met een 

stift een tekst op. Dit alles in korte broek 

en onder luidkeels meezingen van een 

soort ‘top 100 aller tijden’ die uit hun  

I-pad klonk. 

Hier wilden wij natuurlijk alles van  

weten. Ze vertelden dat Fr. Jerry, de  

beroemde overste van hun congregatie, 

een cadeautje had bedacht voor de Filip-

pijnse donateurs, dank voor hun steun. 

Het was een houten beeldje dat in de 

bergen werd gemaakt en dat zij nog 

moesten afwerken. Het vreemd gevorm-

de beeldje kon niet staan en zag eruit als 

een soort lepel. Fr. Joey legde ons gedul-

dig uit dat we dit anders moesten zien. 

Het beeldje moest in de hand worden 

gehouden, en daar had het precies de 

juiste vorm voor, waarbij je je duim in de 

holte kon leggen. Als je het silhouet van 

het beeldje bekeek zag je dat het Maria 

was. Dit beeldje kon je helpen bij het 

bidden of mediteren. Fr. Jerry noemde 

het een I-hold. Dit in tegenstelling tot 

alle nieuwigheden als I-phone en I-pad 

waarmee je kunt communiceren. “Met de 

I-hold” zo vertelde Fr Joey “kun je com-

municeren met god maar heb je ook 

daadwerkelijk iets tastbaars, warms in je 

handen. Het is een houvast.” 

Op de zijkant schreef Fr. Joey een tekst 

over Jezus en over Maria. We vroegen 

direct of we er een aantal van mochten 

kopen voor thuis, en dat mocht.  

Later bleek Fr Joey professor te zijn aan 

de universiteit in Equador waar hij ook 

provinciaal overste van de SVD was. Hij 

werkte al 20 jaar als Filippijnse missio-

naris in Latijns-Amerika. Fr. Sedfrey 

vertelde dat hij net vorige week zijn stu-

die had afgerond en tot priester was ge-

wijd. Hij zat nu op zijn papieren te wach-

ten, hij zou als missionaris aan de slag 

gaan in Nederland. Beide fathers, op 

vakantie in dit mooie huis, hielpen graag 

een handje voordat ze weer in de missie 

ingezet zouden worden.  

Ivonne  
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Een houvast in het geloof 

We gaan op stap met een van de paters, 
Father John. Hij brengt ons naar een 
buitenwijk van Manilla. Hier is ook de 
universiteit gevestigd waar hij zijn  
studie Sociologie voltooid heeft. 

Tot onze grote verbazing gaan we op 
stap met de trein. We hebben nog lang 
niet alles van de Filippijnen gezien, en 
we hadden zeker geen trein verwacht. 
Het is ook de enige trein hier in het 
land. Het zal de toekomst worden, een 
trein hoog boven alle drukke wegen. We 
moeten vaak trap op, trap af. Het  
station is prachtig, schoon en luxe.  
De trein is op tijd! 

Fr John brengt ons naar de grote Maria-
kerk in Antipolo Manilla. Het is met 
recht een Mariakerk, Maria wordt er 
afgebeeld in alle kleuren en glas-in-lood 
ramen met afbeeldingen van alle plaat-
sen op de wereld waar Maria vereerd 
wordt. Het is er een drukte van belang. 
Hierna gaan we met fr. John naar een 
leuk restaurantje. Het is buiten de stad 
boven op een berg met een prachtig uit-
zicht.  

We trakteren hem op een lunch, want 
het is zijn verjaardag. We zijn heel ver-
baasd als hij met ons meezingt “Lang zal 
hij leven”. Zijn opa zong het altijd bij 

alle feestelijkheden, Kerstmis, Pasen, 
Pinksteren. Iedereen zong het mee,  
alleen wisten ze niet wat het betekende! 

Hij vertelde dat hij weer terug zou gaan 
naar zijn geboorteland Indonesië. Dan 
zou hij in Timor de zorg krijgen over een 
paar honderd kinderen. Daar had hij 
ook een stichting waarvoor hij geld inza-
melde om de jeugd te laten studeren. We 
beloven hem dat er misschien een moge-
lijkheid is om hem hierbij te helpen. 
Maar dan moeten we eerst met onze 
eigen sponsors overleg plegen. 

Toos 

Fr. Sedfey en Fr Joey aan het werk! 

Henzeel krijgt een i-hold van Toos 

John Masneno uit Indonesië  

Toos bij de oprichters van de SVD. Welke priester 

zal naar het missiegebied Nederland komen? 
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Fr. Sedfrey is inderdaad in december in Neder-

land aangekomen en is nu in Utrecht  

Nederlands aan het leren.  Michelle met CJ, het kind van haar zus Ivonne met een heerlijk glas vers ananassap 

Toos met fr. John Masneno, tijdens een uitgebreid 

gesprek over zijn stichting in Indonesië.  

Ivonne bij de ingang van het SVD-complex in 

Manilla, Quezon City, waar we logeren. Het is 

het missiehuis waar de Filippijnse paters op 

verlof verblijven. Er staan nog wel 10 andere 

grote gebouwen op het terrein. 

De studenten die Promise ondersteunt 

Kinderen van Liz: 

Henrick  laatste jaar Criminology College 

Henzeel   Cordelias Universiteit  Informatica 

Henrod   2de jaar High School 

Henra  1ste jaar High School 

Kinderen van Janet: 

Anne Michele  zorgt voor neefje  CJ (Christian James) 

Anne Junete  is de moeder van CJ, werkt maar is nooit thuis 

Anne Jelica  studeert computerkunde 

Anne Magdalene  3de jaar High School 

Anne Rose  2de jaar High School 

Kinderen van Brando: 
Tristan    1ste jaar High School 

Tyron   laatste jaar Elementary School 

Alle Filippijnse missionarissen van de SVD. 

Liz met haar jongste dochter 

Henra die spits is in het 

schoolvoetbalteam. 

Mama Yadno, spil van de familie, 

poseert met de sieraden die ze 

kreeg uit Lottum. Ze is erg blij met 

de ketting, oorbellen en ring die ze 

kreeg van Door. 

Toos en Ivonne 

in de refter in 

Quezon City. 
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Willy, de man van Liz, bij de eigen pomp van de 

familie. Gesponsord door Promise. 

Het is wat rommelig in de ‘achterkeuken’. Je ziet er nog een glimp van de nieuwe wc waar ze 

erg blij mee zijn. Met veel dank aan de donateurs van Promise. 

Alle meegebrachte cadeautjes 

worden verdeeld….. 

April krijgt een mooie oranje bloem voor in het haar.  

Ze heeft ze niet meer uitgedaan. 

Anne Magdalene en Anne Rose 
Grote belangstelling voor het fotoalbum van ons vorige bezoek 

Allemaal samen in het huis van de familie Yadno. 



Van het geld van de zusters uit Geulle werd 

deze fantastische dam gebouwd.  

Bij overstromingen blijft het huis nu droog! 
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Buitenkant van de koelkast.                                     En de verrassende binnenkant van Mama’s trots. 

De school van Henrick 

Informatica is een populair vak op de universiteit 

De High School in La Trinidad. 

Ivonne en Zr. Aliciela, 

de huisoverste. Ze praten over 

de voordelen van de mobiele 

telefoon en computers. 
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Met de zusters SspS in Baguio gaan we mee met de 

Maria-prosessie. We lopen een uur lang in de verzen-

gende hitte, berg op en af en weer op. 

Op onze laatste dag in Baguio trakteren we de hele familie op een diner.  

Het wordt een onvergetelijke middag. 

Onderweg tussen Baguio en La Trinidad 

zien we goed hoe volgebouwd het land is. 

Toos kan ‘t niet laten. Ze neemt een boompje 

mee voor in de tuin in Lottum. 

Dit nachtdiertje, Tarsier Money, is een van de 

bezienswaardig-heden van het vakantie-eiland 

Bohol waar we 3 dagen verblijven. 

In Bohol maken we een toer langs alle toeristische attracties. De ‘landing van de Portugezen’ en 

het gezicht van Padre Pio dat spontaan ontstond op een kerkmuur. Zuster Ma-Eve is gedurende de hele reis 

onze steun en toeverlaat. 



Veranderingen op de Filippijnen  

Heel speciaal is voor mij ons bezoek aan een 
geheel nieuwe afdeling van Universiteit  
Cordelias. Het is de universiteit waar in 1990, 
tijdens een enorme aardbeving van bijna 9 op 
de schaal van Richter, het grootste gedeelte 
van de school weggevaagd werd. Een lerares 
en een studente kwamen hierbij om het  
leven, omdat ze probeerden uit het raam te 
springen. Maar er waren meer slachtoffers. 
25.000 daklozen verbleven  in tenten van het 
Rode Kruis en meer dan 1500 doden waren 
er te betreuren. Ik herinner het me nog als de 
dag van gisteren. Het was mijn eerste bezoek 
aan de Filippijnen in 1990. Tot drie maal toe 
hadden we bij de Filippijnse Ambassade 
gevraagd of een reis niet te gevaarlijk was. 
Het antwoord was telkens, “Alles gaat er 
weer z’n gewone gang.” Maar niets was min-
der waar, we kwamen in een compleet ramp-
gebied terecht. Ik hoor vader Yadno nog 
zeggen: Jullie wonen toch ook achter dijken, 
dat is ook gevaarlijk. 

 We bezoeken de diverse scholen, van Elementary-school tot universiteit 
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Elk jaar wordt nog deze grote ramp her-
dacht in de maand juli. Nu 22 jaar later zijn 
Ivonne en ik getuige van een normale dag in 
de helemaal nieuw gebouwde universiteit. 

Heel wat leerlingen zitten in de gangen te 
wachten tot ze de les bij kunnen wonen. De 
lokalen zitten overal tjokvol. 

We lopen onaangekondigd naar binnen en 
zijn van harte welkom. De schooldecaan, 
geeft ons een uitgebreide rondleiding door 
de universiteit. Ze is zeer geïnteresseerd in 
onze Stichting Promise. Ze vraagt of het 
mogelijk is om de volgende Nieuwsbrief 
van Promise naar de school te sturen, maar 
wel graag in het Engels. Dat is trouwens iets 
wat ons diverse keren gevraagd is. 

Ze vertelt ons hoe we een leerling via een 
Scholarship (een studiebeurs) kunnen laten 
leren.  

We zullen het samen bespreken en het voor-
leggen aan onze begunstigers. Natuurlijk 
willen we eerst weten hoe dat in z’n werk zal 
gaan. 

Momenteel begint Henzeel, de oudste doch-
ter van Liz, aan haar tweede jaar Informati-
ca. Haar broer Henrick is ondertussen klaar 
met zijn studie Veiligheidsagent en is ook 
nog zeer actief bij een bekende, folkloristi-
sche dansgroep.  

Henzeel, stuurde onlangs een mail waarin ze 
trots vertelt dat ze zelfs in de schoolkrant 
had gestaan, omdat ze met een score van 91 
tot de beste studenten van haar jaar behoor-
de. Zo zien we dat het geld van Promise heel 
goed terecht komt.  

Toos 

Vaak horen we de vraag : “Is er nog 
geen verandering of verbetering voor 
de Filippijnse bevolking?” Natuurlijk 
is dat wel het geval. Maar door de 
enorme groei van de bevolking komt 
de vooruitgang heel langzaam op 
gang. 

Toch is zelfs voor ons duidelijk al een 
verbetering te zien in het wegennet, 
het onderwijs, de gezondheidszorg 
enz. 

De grootste verbetering is natuurlijk 
de mobiele telefoon en internet. De 
tijd dat we een dag nodig hadden om 
telefonisch contact te krijgen, dat een 
kaart of brief weken onderweg was 
naar Nederland, is voorbij….. 

Een van de problemen is natuurlijk 
de grote werkeloosheid voor zo’n 

grote bevolking, verspreid over de 
duizenden eilanden. 

Onze hulp zal nog lang nodig blijven, 
want zonder geld kun je weinig doen. 

De mensen vragen niets, maar zijn 

wel heel dankbaar voor de hulp die 

ze krijgen. Promise mag er mee 

doorgaan! 

Tijdens het avondeten in de refter bij de 
paters komen we in gesprek met een aardi-
ge pater. We vertellen over Promise en 
prompt nodigt Father Bell of Saint Louis 
ons uit voor zijn tv-programma. We  
nemen het aanbod aan. Volgende week 
zondagavond zal het zover zijn. We zullen 
optreden in zijn tv-programma op de  
nationale televisie.  

Het was een hele onderneming. Eerst in de 
‘opmaak’ bij een echte visagiste voor een 
grote spiegel en daarna plaats nemen voor 
de microfoon en camera. We hadden geen 
tijd om lang na te denken, want het pro-
gramma werd rechtstreeks uitgezonden. 

We mochten vertellen over onze Stichting 
Promise. Ivonne vertelde dat Toos zelf een 
lied geschreven en gecomponeerd had 
voor de kapel van Houthuizen. Fr. Bell 
vroeg meteen of ze het wilde zingen. En 
daar klonk, live op de Filippijnse televisie, 
dit mooie lied in het Lottums dialect. 
Iedereen vond het prachtig. 

Toos en Ivonne op TV 

Jeepney’s zijn er overal in de Filippijnen. 

Toos en Ivonne voor, tijdens en na de uitzending. 



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 ligging net 
ten noorden van de evenaar tropisch met een gemiddelde tempera-
tuur 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.  

De munteenheid is de Filippijnse Peso (PHP), 100 peso is onge-
veer € 1,89 en €1= ± 53Pesos. 
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 familie Yadno woont. Deze stad, een 
koel bergoord een aantal uren rijden van Manilla, is tijdens de week-
enden het verblijf van vele Manilanezen. Niet ver hiervandaan ligt 
het stadje Banaue, beroemd om zijn rijstterrassen. Deze eeuwenoude 
rijstterrassen worden “Het Achtste Wereldwonder” of “De Trap-
pen naar de Hemel” genoemd. 

Wat zijn tot nu toe de resultaten? Een lastige vraag. 
De middelbare school is voor alle kinderen toegankelijk. 
Maar daarna komen de problemen: 
-Wie kan een vervolgopleiding aan ? 
-Wie betaalt de vervolgopleiding ? 
-Is de school niet te ver van huis? 
-Kunnen ze thuis gemist worden? 
-Welke vervolgopleiding is mogelijk? 
Het zijn allemaal vragen die we nog kennen uit onze eigen 
streek een halve eeuw geleden. 

Een ding is zeker: Het onderwijs in de Filippijnen is uitste-
kend. Ze leren al de Engelse taal vanaf hun vroege jeugd. Het 
vervoer per jeepney is bijna voor niks. De wegen zijn na de 
aardbeving van 1990 veel verbeterd. Er rijdt zelfs een boven-
grondse metro in Manilla. De vervolgopleidingen zijn prima. 
Maar het grootste probleem is natuurlijk de kosten!  
Onze stichting is niet groot maar de resultaten mogen er zijn. 

Mamma Yadno is de spil die de zaken regelt. Ze wordt ook 
door iedereen mamma genoemd, kinderen kleinkinderen, 
achterkleinkinderen, en dat zijn er veel.  
Van jaloezie merken  we niets.  

Wie goed kan leren krijgt met de “pesos” die wij 
sturen een kans om te leren.  
Judith is verpleegkundige geworden.  
Mayfour slaagde in 2007 voor lerares en haalde 
daarna haar Masterdiploma. Henrick is intussen 
Security-Agent. Michelle voltooide haar studie 
Kinderverzorgster. Nu is de jongere generatie bezig. Waar vooral 
veel interesse naar uit gaat is natuurlijk Informatica. De jongeren 
proberen om de Middelbare school af te maken. 
Blijven jullie ons steunen?                Toos in ‘t Zandt-Lenssen 

Resultaten vanaf de oprichting van Stichting Promise   

Dit is de zesde 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 
 

Contact 

C.A. in ‘t Zandt-Lenssen 

Telefoon: 077-463 1929 
 

Bestuur: 

Toos in ‘t Zandt-Lenssen (Lottum) 

Ivonne van de Kar (Den Bosch) 

Truus Driessen (Tegelen) 

www.promise-nederland.nl 

Wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden. Daar-
om willen we een informatiebijeenkomst organiseren. We 
zullen u dan vertellen over ons bezoek, over de resultaten en 
over de toekomst. Met een PowerPoint-presentatie laten we 
onze prachtige foto’s zien. Zondag 2 juni, na de hoogmis, om 
10.30 uur in de Smetenhof te Lottum, tegenover de kerk. 

U bent allen welkom op 2 Juni 


