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Algemeen 
Stichting Promise heeft als doel om met verkregen giften en donaties kinderen in de Filippijnen, 
Indonesië en later wellicht nog uit te breiden met andere landen, te ondersteunen met hun studie. 
Het bestuur bestaande uit Toos in ’t Zandt, Ivonne van de Kar, Ludo in ’t Zandt en Toos Driessen 
ontvangen hiervoor geen enkele vergoeding. 
Periodiek wordt er door de Stichting Promise een nieuwsbrief uitgegeven, die verstrekt wordt aan de 
donateurs en andere belangstellenden en waarin de resultaten van de giften toegelicht worden. 
 
De activiteiten van Promise zijn vanaf 2016 uitgebreid met hulp aan projecten in Indonesië. 
In 2018-2019 werden enkele jongeren in de Filippijnen gesteund. Zij konden hun opleiding vervolgen 
met de steun van donoren in Nederland. In Indonesië werden kleinschalige projecten op Flores en W-
Timor gesteund. 
 

Stichting Promise 

Op 17 augustus 2005 werd bij Notaris Moonen in Venlo/Blerick de Stichting Promise opgericht. 
In al die jaren hebben we heel wat geld ingezameld. Met hulp van donateurs hebben we de 
Filippijnse jeugd de kans gegeven om een beroep te leren en daar gaan we in de nabije toekomst 
gewoon mee door. Ook kleine projecten voor koeien, varkens en kippen werden ondersteund. 
Speciaal zijn de vrouwenprojecten op Flores, hier leerden vrouwen de traditionele Ikat-weeftechniek 
om stoffen voor de lokale markt te produceren. De resultaten leest u in deze nieuwsbrief. U kunt 
lezen dat we Promise als zeer geslaagd beschouwen. 
 
 
Activiteiten van Promise 
De afgelopen jaren zijn voor de Filippijnen een zwaar geweest. Jaarlijks razen verschillende tyfoons 
over het land geraasd. Dat brengt telkens veel ongemak met zich mee, zoals stroomstoringen, 
verkeer ontregeld, scholen dicht, maar klagen doen ze nooit.  
Het duurde soms lang voordat er een antwoord kwam op mails. Maar ze konden gemakkelijker korte 
berichtjes doorgeven per telefoon via Facebook. 
We willen het geld van de Stichting gebruiken waar het hard nodig is. Zeker nu de spaarrekening van 
de Stichting geen rente oplevert kunnen we de donaties het beste besteden aan mensen die het 
goed kunnen gebruiken. In de jaren dat Promise bestaat hebben we een mooi bedrag gespaard, dat 
we langzaam aan ook willen gaan uitgeven.  
Daarom werd in 2016 besloten het werk van Promise uit te breiden naar de eilanden Flores en Timor 
in Indonesië. 
 
Tijdens een bezoek in 2012 aan de Filippijnen maakten we kennis met Father John  afkomstig uit 
Timor. Nu, jaar later, coördineert hij religieuze en spirituele 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 eigen eiland West-
Timor helpen en eveneens families op Flores, het eiland waar hij nu werkt. Hij ondersteunt enkele 
families in het eiland waar hij vandaan komt. Wij willen hem hierbij gaan helpen. 
Fr. John was in januari en februari 2016 in Nederland (ook in februari 2020 zal hij Nederland 
bezoeken) we hebben onze plannen dus goed met hem kunnen bespreken. In 2017 zijn we met hem 
de projecten gaan bezoeken op Flores en op West-Timor. 

Ivonne en Toos 
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Steun aan kleinschalige projecten in Indonesië 
In 2020 kwam Fr. John voor een cursus naar Nederland. Hij verbleef in het Missiehuis in Steyl, het 
huis van de congregatie waar hij lid van is. 
We konden hem ondanks zijn drukke programma ontmoeten op 15 februari, een zaterdagochtend in 
Steyl, net voordat hij af zou reizen naar Wenen en Rome. Hij was net op tijd terug op Flores voor de 
complete lockdown van alle eilanden van Indonesië. 
John heeft ons bijgepraat over de ontwikkelingen van de projecten die hij samen met zijn familie 
persoonlijk sponsort en waarbij wij hem helpen. 
 
Bij een kopje koffie vertelde hij honderduit over zijn koeienproject, een varkensproject en een kippen 
project in West-Timor. Op Flores, het eiland waar hij woont en werkt steunt hij enkele groepen 
vissersvrouwen. Deze vrouwen werden door de moeder van Fr. John geholpen om hun Ikat-weefsels 
te verbeteren zodat ze deze nu op de lokale markt kunnen verkopen. Er is redelijk veel vraag naar, en 
hoe beter het weefsel hoe hoger de opbrengst. 
 

Toen John jaren geleden zijn priesterstudie 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 kalveren verkopen om een kind te laten leren. 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 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 opbouwen voor de toekomst van hun 
kinderen.  
In de afgelopen jaren zijn daar behalve de koeien ook varkens en kippen bij gekomen. De koeien 
brengen veel op in het Islamitische Indonesië. Maar op Flores en Timor, waar veel mensen Christen 
zijn, is het houden van varkens ook lucratief. 
 
Zo dragen John en zijn familie een steentje bij in de ontwikkeling van Flores en West-Timor. Zo’n 
goed project verdient onze steun vinden wij! 
 

Steun aan de Filippijnen 
In de afgelopen jaren heeft Stg. Promise verschillende families in Baguio geholpen zodat de jeugd 
een beroepsopleiding zou kunnen afmaken. 
Dat is zeer succesvol geweest. De verschillende families hebben nu allemaal enkele afgestudeerde 
jongeren die een baan hebben. Nu na al deze jaren van ondersteuning besloot het bestuur van 
Promise in oktober 2019 om deze steun langzaam af te bouwen. Aan het einde van 2020 zou een 
laatste donatie worden gedaan aan dit project. 
 

Juli 2020 
Tijdens de Corona-crisis begrijpen we dat zowel Indonesië en vooral ook de Filippijnen hard 
getroffen werden door deze pandemie. 
Het Bestuur van Promise wil het voorgenomen plan om einde 2020 de steun aan de Filippijnen te 
stoppen nog even aanhouden. 
Wellicht dat er in het komende jaar toch nog een beroep op de Stichting zal worden gedaan. Dit zal 
eind 2020 worden besloten. 
 
Bestuur Promise 


