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Stichting Promise bestaat 10 jaar. Het is bijna niet te geloven. Tien jaar geleden werd in 

augustus het contract getekend bij Notaris Moonen in Blerick. 

De doelstelling van de stichting 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 vervingen we meisjes in 

kinderen. 

We konden de Stichting al snel als geslaagd beschouwen. 

Kleine en grotere donaties zorgen tot op de dag van vandaag voor een goedgevulde 

ondergrond. De vraag wordt vaak gesteld “Is dat kind nog steeds niet afgestudeerd?” Ons 

antwoord is dan eensluidend: Er komen steeds nieuwe studenten bij! De families breiden 

zich uit. 

Momenteel studeren Henzeel en Ann-Jelica Informatica en Ann-Magdalene begint aan haar 

studie voor lerares.  

De eerste afgestudeerden hebben hun weg gevonden in het onderwijs, in de gezondheidszorg 

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 overstromingen, of 

het aanleggen van een “safetytank”. Oma Asuncion weet precies wat nodig is ! 

Toos, voorzitter 

  

Ondersteuning in 2014 en 2015 

Het schooljaar in de Filippijnen loopt niet gelijk met dat in Nederland. In maart en april gaan 

de jongeren over naar een nieuwe klas of beginnen met een studie. 

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. 



  

Om gezondheidsredenen geven we financiële steun voor sanitair. 

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. 

  

In 2015 maakte Promise 60.000 pesos over: 

 12.500 voor Michelle 

 12.500 voor Henrick 

  5000 voor Fernando Jr. (collegegeld) 

  5000 voor Brando (medicijnen) 
  

 

Augustus 2014  
Voor de studie van Henzeel was het noodzakelijk dat ze een laptop had. Daar hebben we mee 

ingestemd en een bedrag overgemaakt.  

 

Tante, Toos, we hebben een laptop gekocht!! 

Michelle en haar verloofde June, zijn met me meegegaan. Hij heeft er veel verstand van, dus 

daar was ik erg blij mee. Op de foto kun je me zien op de universiteit met m’n schat, mijn 

laptop! 

  

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 geheugen én een dvd-speler, ik kan er dus 

zelf programma’s opzetten. 

  

Van de overgebleven pesos hebben we de schoolkosten voor de anderen betaald. 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! 
  

Januari 2015 

Benquette 9 januari 2015 

Lieve tante Toos, 

We hebben het geld dat je stuurde ontvangen. 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 

gemeenschap 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 goede 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.  

Liefs van Michelle 
  

 

In 10 jaar tijd hebben we heel wat donateurs mogen 

verwelkomen. 

We kunnen  zo het doel van de Stichting mooi verwezenlijken: “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 bestuur 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 kunnen 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 worden 

4.De Vincentius-vereniging in Berghem die via kostschoolvriendin Mia hoorde dat er een 

betere watervoorziening nodig was voor het primitieve  sanitair. 

5. Van de Kapel van Houthuizen mochten we al vaker een mooi bedrag ontvangen van de 

opgestoken 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 begrafenisgangers 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.  

 


