
Promise in de Filippijnen en Indonesië 

Promise 
daar zeer dankbaar voor. 

Elkaar helpen 

De familie in de Filippijnen 

breidt zich steeds verder uit 

en we laten hen zeker niet in 

de steek, maar langzaam aan 

ondersteunen de kinderen 

die we ondersteund hebben 

hun broers, zussen neven en 

nichten bij hun opleiding. 

Daarom hebben we in 2016 

besloten om het werk van de 

Indonesische pater John Ma-

sneno van de SVD in Steyl  te 

gaan ondersteunen.  

Promise helpt nu dus ook een 

paar kleine projecten in In-

donesië, op de eilanden Flo-

res en West-Timor.  Fr. John 

stuurt regelmatig een verslag 

van zijn Charity Project. 

We blijven helpen om jonge 

mensen naar school te laten 

gaan om ze zo een betere 

toekomst te bieden.  

We wensen u veel leesplezier. 

                          Toos en Ivonne 

Net als elk jaar ontvangt u 

van ons een nieuwsbrief over 

wat er allemaal is gebeurd in 

het afgelopen jaar. Er is weer 

heel wat te vertellen dit keer. 

Zo zijn Toos en Ivonne in 

september naar Indonesië 

geweest om de projecten van 

Fr. John met eigen ogen te 

bekijken. In de Filippijnen 

zijn weer enkele kinderen 

afgestudeerd en gaat het uit-

stekend met de families die 

we ondersteunen. 

Wat doet Promise 

De doelstelling van Stichting 

Promise blijft onveranderd; 

de jeugd in arme landen de 

mogelijkheid geven om te 

studeren of een beroep te 

leren. 

Vanaf het begin is onze stich-

ting werkzaam op het noor-

delijk deel van het Filippijnse 

eiland Luzon in de stad 

Baguio. Foster Parents heeft 

jarenlang gezinnen op de 

Filippijnen ondersteund, ze 

waren destijds net gestopt 

met de hulp toen Toos en Jos 

besloten om door te gaan met 

het ondersteunen van het 

gezin Yadno.  

Betere toekomst 

Heel wat jongens en meisjes 

hebben we in de 

afgelopen jaren een 

betere toekomst 

kunnen bieden 

dankzij de financiële 

steun die we van 

veel mensen hebben 

ontvangen.  

Nog steeds steunen 

familie, vrienden en 

vele andere mensen 

onze stichting. We 

zijn onze donateurs 

Father John Masneno is geboren op West

-Timor, hij woont en werkt nu op Flores. 

Via appjes en mails houdt hij ons op de 

hoogte van zijn Charity Project. Hij koopt 

jonge biggen, geiten en koeien voor de 

families die hij gaat ondersteunen.  

Het vee loopt rond het huis te scharrelen 

en wordt vetgemest waarna de dieren 

verkocht worden. Van de winst kan de 

familie hun kinderen naar school laten 

gaan. 

Na de middelbare school, waar alle kin-

deren gratis naar toe kunnen, wordt er 

gekozen voor een verdere studie. De keu-

ze wordt dan gemaakt voor een opleiding 

in onderwijs, gezondheidszorg of in de 

landbouw. 
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Doelstelling van de stichting: 

Het bevorderen van 

studiemogelijkheden voor 

kinderen woonachtig op 

de Filippijnen. 
(Notaris Moonen, Blerick) 
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Toos en Ivonne vonden een prachtige 

schelp op het witte strand. Toen de 

vissers zagen dat we daarin geïnteres-

seerd waren liepen ze even de zee in en 

kwamen met een handvol prachtige 

schelpen terug. Ze liggen nu bij Toos in 

de kamer op een mooi schaaltje . 

www.promise-nederland.nl 

Binnen het Charity Project heeft fr. 

John ook een visserijproject gestart.  

Hij helpt een groep vissers op West-

Timor bij het verbeteren van de metho-

de om op kreeften en garnalen te vissen 

in de branding van de prachtige baai 

waaraan ze wonen. Met betere en grote-

re netten kan er veel meer vis gevangen 

worden en is de opbrengst veel groter. 

Vooral naar kreeften is veel vraag. Door 

betere kooien kunnen de meer kreeften 

vangen en die leren meer op dan vissen. 

Toen we ze in september bezochten wer-

den we zeer gastvrij ontvangen en had-

den ze een verse vis uit de zee geharpoe-

neerd voor en ons op de ter plekke ge-

maakte BBQ gelegd.  

Promise helpt het Charity Project in Indonesië 

 

Op weg naar Indonesië 
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Na de lange reis eerst een paar dagen acclimatiseren op Bali. Daarna vliegen we naar Flores waar Fr. John ons opwacht. 

We bezoeken de zusters van Tilburg 

én maken een foto voor in Halo. 

Op 22 augustus vliegen we 

van Amsterdam (20.55) naar 

Bali, Denpasar. Zestien uur 

later, het is daar dan 23 au-

gustus half acht s avonds loka-

le tijd staat onze taxi klaar op 

het klam-warme vliegveld. 

Meteen ruiken we de geur van 

de tropen. Eerst een paar da-

gen wennen aan de tropen en 

een beetje vakantie houden.  

Maurere, Flores. Fr. John wacht ons op en neemt ons 

op sleeptouw naar de weversvrouwen. 

St. Paul Seminarie in Ledalero waar John woont en werkt 

Toos en Ivonne in Indonesië 

Belangrijke Moedertempel Bali,  

vlak bij de vulkaan 

Wereldberoemde zonsondergang op Kuta 

Beach,  Bali 

Een van de weefscholen op Flores 

In het congregatiemuseum op Flores 
Thuismis in het huis van de weefschool-

voorzitster op Flores 
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Op 28 augustus vliegen we van Bali naar Flo-

res een vliegreis van ongeveer 1,5 uur. Op het 

vliegveld van Maumere staat Fr, John al op 

ons te wachten. Het is een mooi weerzien. 

Meteen die avond heeft John een kennis met 

een auto gevraagd ons naar de weversvrou-

wen te brengen. De mannen zijn vissers en 

John ontdekte dat er grote armoede was in 

de gezinnen. Samen met een van de vrouwen 

werd een weefschool opgezet.  

De vrouwen maken nu de traditionele gewe-

ven doeken die op de plaatselijke markt ver-

kocht worden.De mensen komen van het 

eiland Palua Palu, een klein vulkanisch ei-

land dat ruim 10 jaar geleden werd geëvacu-

eerd. De mensen zijn in deze dessa neerge-

streken en proberen daar een bestaan op te 

bouwen. Dat lukt steeds beter. Zeker nu de 

vrouwen deze mooie doeken weven. We wor-

den welkom geheten in het huis en in de 

huiskapel van de oprichtster en voorzitster 

van de weversvrouwen. 

De volgende 'ochtend' moeten we om 3 uur 

opstaan. John heeft een tocht georganiseerd 

naar de Keli Mutu. Een natuurresrvaat hoog 

in de bergen waar drie beroemde meren lig-

gen. Een groen, een rood en een zwart meer. 

Het rode water is enkele jaren geleden ook 

groen gekleurd door de mineralen in de bo-

dem. 

We moeten vroeg op de berg zijn. Het mooi-

ste is om er de zon op te zien komen. We zijn 

op tijd, even voor 6 uur, maar het is zo mistig 

dat we niet naar boven kunnen. We drinken 

samen met de verkoopster van het winkeltje 

een warme kop koffie. John schaft voor ons 

heiden een omslagdoek aan met symbolen 

van de Keli Mutu. Het is er schitterend bij de 

mooi gekleurde meren. Toos en John klim-

men nog naar de hoogste top, Ivonne ontziet 

haar knie en blijft bij de bergmeren wachten. 

Onderweg terug naar de paters gaan we langs 

bij de boerenfamilies die een varken of geit 

grootbrengen. De gezinnen krijgen een klein 

varken, laten het rondscharrelen op het erf 

en voeren ze van wat overblijft van het eigen 

eten. Als de varkens slachtrijp zijn worden ze 

verkocht. Van de meeropbrengst wordt 

schoolgeld voor de kinderen betaald. Daar-

naast maken ook deze vrouwen deel uit van 

de weversgroep. Deze vrouw, de leidster van 

deze weversgroep. Vol trots tonen de vrou-

wen hun geweven producten. Er ontstaat een 

fikse discussie met fr. John als de vrouwen 

ontdekken dat een andere groep meer voor 

hun stoffen betaald krijgt. John legt uit dat 

zij mooiere stoffen maken van betere kwali-

teit. Als zij zorgvuldiger werken kunnen zij 

dat bedrag ook krijgen. 

De dessa's, waar we de vrouwen bezoeken, 

zijn goed onderhouden en de steile wegen 

ernaar toe zijn uitstekend. De vrouwen wa-

ren speciaal voor ons bij elkaar gekomen. 

Maar we zijn zo Iaat dat iedereen al naar huis 

is. John stelt voor om de volgende dag een 

mis op te dragen voor alle vrouwen. Dat vin-

den ze een prima voorstel. 

St.Paul Major Seminarie, de plek waar John 

woont en werkt. Het is een groot complex 

van de SVD-paters waar we logeren. Vele 

gebouwen waar jonge seminaristen wonen, 

waar ze les krijgen en waar ander werk voor 

de congregatie wordt gedaan. Er is ook een 

museum, ooit door een Nederlandse pater 

begonnen. John laat ons de schatten zien, 

van een heel oud skelet tot één Japanse oor-

logsgulden. In het seminarie worden onge-

veer 400 priesterstudenten opgeleid. Wij 

logeren in het missiehuis voor de ‘bejaarde’ 

paters. Pater Diderius heeft 16 jaar in Nieu-

wegein gewerkten spreekt graag Nederlands 

met ons. Toos leert hem het net door haar 

gearrangeerde Fatimalied.  

Onze logeerkamer bij de paters 

Een fijne logeerplek bij de paters 

De varkens scharrellen op het erf 
Ikat-weefgetouw in de dessa Deze lappen verkopen de vrouwen op de markt 

De beroemde meren van Keli Mutu Toos boven op de top 

Hier worden 400 priesters opgeleid 



Op 30 augustus bezoeken we zr. Eustachia, een SspS zuster die al 20 jaar mis-

handelde en verhandelde vrouwen van Flores opvangt. We ontmoeten er een  

16 jarig meisje die in het opvanghuis woont, haar baby is twee weken oud. 

Die avond komt John zijn belofte na: voor de 

verschillende groepen weversvrouwen en hun 

mannen en kinderen, wordt een mis opgedra-

gen in de huiskapel van de voorzitster. 

We vertrekken van Flores naar West-Timor met een binnen-

landse vlucht van ruim een uur. Daar staat een broer van John 

ons al op te wachten. Jammer genoeg is John de enige van 

zijn grote familie die Engels spreekt. We trekken een paar 

dagen met een groepje zusters op. We eten samen en ‘s 

avonds zingen en dansen we samen.  

 

John is leraar en geeft ‘vernieuwings-cursussen’ aan deze zus-

ters die allemaal hun 25 jarig zusterfeest hebben gevierd. 

John zat midden in een cursus toen wij arriveerden. Als een 

hele goede gastheer kwam hij ons ophalen op Flores, liet ons 

enkele projecten zien en ging samen met ons terug om zijn 

cursus verder te geven. Pater Stanislaus (met gitaar) had hem 

in die tussentijd vervangen. 

We gaan naar West-Timor 

We vertrekken van het huis van de zusters in Kupang naar de familie van John in de bergen. We bekijken de boerderij. De 

meeste koeien zijn net verkocht. Het Islamitisch offerfeest is immers net geweest. De broers en zussen van John wonen in een 

mooi bergdorp waar het ‘s nachts vrij fris en vochtig is. Ze hebben mooie woningen en wij mogen logeren in een huis dat bijna 

af is. Zijn familie sponsort elk jaar 10% van hun winst voor het Charity Project. Het is een familie ‘in goeden doen’. 

De laatste dag gaan we naar de kust, onder aan de berg. Hier leven de vissersfamilies. Het is er schitterend. Een tropisch para-

dijs, maar de armoede is groot. John’s familie komt met pannen rijst en soep. Vis en kip worden op de geïmproviseerde BBQ 

gelegd. We zingen samen enkele mooie liedjes. Toos en Ivonne zingen “Geneet van ’t Laeve’’ en dat vindt iedereen fantastisch. 

Weer terug in de bergen laten we de nieuwsbrief van Promise zien. Deze wordt uitgebreid bekeken. 

Onze reis zit er bijna op, we zijn ernorm gastvrij ontvangen door de paters, de zusters en door de familie van John. We hebben 

een goed beeld gekregen van de drie Charity projecten die wij steunen in Indonesië (Veeproject, Weefproject en Vissersproject). 

Het is gezellig bij de zusters in Kupang 

We bezoeken de Engelse les op school 

Een paar koeien zijn nog niet verkocht 
Bij de moeder van John en nichtje Bella 

We logeren in het huis van John’s broer 

Rijstvelden aan de zee Witte tropische stranden De nieuwsbrief van Promise lezen Op visite bij vissersfamilies  BBQ op het strand 

Fr. John doet voor ons de mis Ook de zussen zijn geïnteresseerd John vertelt zijn broers ende buurt over Promise 

Maria van Lourdes en 

Fatima in de huiskapel 
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Promise in de Filippijnen 

Promise ondersteunt ook nog steeds de families in de Filippij-

nen. We kennen oma Yadno, haar 9 kinderen, 19 kleinkin-

deren en inmiddels drie achterkleinkinderen al heel wat ja-

ren. Zoals we op de eerste pagina van deze nieuwsbrief vertel-

den zijn Toos en Jos doorgegaan met het steunen van dit ge-

zin toen Foster Parents vertrok uit de Filippijnen. Dat is in-

middels al xx jaar geleden. In de tussentijd horen we regelma-

tig hoe het met iedereen gaat. Tot vorig jaar was Michelle die 

het contact met ons onderhield, zij is inmiddels afgestudeerd, 

getrouwd en heeft een zoontje gekregen, Aman Matthew.  

Op dat moment nam Anne Jellica de correspondentie met ons 

over. Net zoals alle jonge mensen is een mail sturen niet iets 

waar ze vaak aan denkt. De meeste gebeurtenissen geven de 

kinderen via facebook door. Maar af en toe krijgen we een 

leuke mail met daarin de informatie hoe het met iedereen 

gaat. Zo heeft Henzeel inmiddels een goede baan bj Texas 

Instruments, werkt MayFour als sport docent op het eiland 

Marinduque en gaat het goed met de gezondheid van Mama 

Yadno. Vorig jaar werd ze getroffen door een herseninfarct, 

nu loopt ze alweer met haar stok. 

Links zien we het gezin van Janet, haar man overleed toen 

haar jongste dochter net geboren was. Inmiddels is ze zelf al 

oma. Tyron en Tristan zijn zonen van Brandon en Susan. 

Rechts onder de kinderen van Willy en Liz. Zij wonen alle-

maal in Baguio bij oma in huis. 

Hendra (onderste rij, 2e van rechts) 

is een goede voetbalster, ze maakt 

deel uit van het provinciale team. In 

mei zijn ze naar het internationale 

toernooi in Rusland geweest.  

Hoe het ze vergaan is weten we nog 

niet.  

Anne Jellica maakt de foto, het feest van oma Asuncion 

(Hemelvaart) wordt gevierd. De hele familie is compleet. 

MayFour is gekomen, Janet uit Macau. 

Mama Asuncion staat hier bij het hoge water na 

de typhoon op de ‘zusterdijk’ in haar achter-

tuin. De dijk werd gefinancierd door de zusters 

uit Geule en houdt het huis van de familie 

droog tijdens hoog water. 



Filippijnen 
De Filippijnen is een republiek in Zuidoost-Azië ten noorden van In-
donesië. De archipel bestaat uit 7.107 eilanden, waarvan de grootste 
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 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 eilan-
den, ligt ter hoogte van de evenaar, net onder de Filippijnen. Hier ko-
men veel minder vaak stormen en overstromingen voor. Wel heeft het 
land te kampen met vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. In Indone-
sië is de meerderheid van de bevolking moslim. Op het eiland Flores 
wonen 2 miljoen mensen waarvan het merendeel katholiek is. Timor , 
Maleis voor het Oosten, is verdeeld in een Oost en West deel.  
Oost-Timor werd jarenlang bezet door Indonesië en is sinds 2002 een 
onafhankelijk land. John Masneno komt van West-Timor. Daar wo-
nen ruim 3,5 miljoen mensen waarvan meer dan de helft katholiek is. 

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 ook in Indonesië. 
 

In 2017 zijn Ivonne en ik, op eigen kosten, naar Indonesië ge-
reisd. We hebben Fr. John daar een bedrag contant gegeven, zo 
sparen we weer wat bankkosten uit. Uiteraard hebben we de 
paters en zusters waar we logeerden betaald voor de overnach-
tingen en het eten. Hoewel John dat eigenlijk niet wilde heb-
ben. 
 

In kleine en grotere giften en donaties kregen we dit jaar een 
bedrag binnen van iets meer dan €2.700,-. 
We hebben aan de Filippijnen € 1.600,- overgemaakt  
en de eerste bijdragen aan Fr. John van € 1.600,- zijn overge-
maakt. 
 

Immers het geld van onze donateurs, moet gebruikt worden 
waarvoor het gegeven werd: het helpen van jonge mensen die 
met een goede opleiding een veel betere kans in het leven heb-
ben. 
 

Blijven jullie ons steunen?                Toos in ‘t Zandt-Lenssen 

Financiële verantwoording Stichting Promise 

Dit is de tiende 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, penningmeester (Lottum) 
Truus Driessen (Tegelen) 

www.promise-nederland.nl 

Toos, Ivonne en Ludo 

werken aan de nieuws-

brief van Promise. 


