
Promise helpt in de Filippijnen en Indonesië 

Promise 
milie Yadno zijn inmiddels 

volwassen en hebben hun 

studie afgemaakt. Mama 

Yadno heeft een hersenin-

farct gehad maar is nog 

steeds de spil van de familie. 

Zij krijgt van Promise geld 

overgemaakt en beslist wie 

hoeveel nodig heeft voor 

school, boeken en soms voor 

medicijnen. De tweede gene-

ratie scholieren is nu opge-

leid is en op 

weg naar een 

toekomst. 

Stichting Pro-

mise zal zich nu 

meer gaan rich-

ten op Indone-

sië. 

Stichting Promise is een be-

kende naam in Lottum en 

omstreken. Velen hebben 

hun financiële steun gegeven 

zodat we de jeugd op de Fi-

lippijnen en Indonesië een 

studie konden laten volgen. 

In 2005 werd Promise opge-

richt en tot 2015 werden 

kinderen op de Filippijnen 

geholpen. Daarna gingen we 

Fr. John steunen die goed 

werk doet in Indonesië. Fr. 

John leerden we kennen 

toen we een bezoek brachten 

aan de Filippijnen waar hij 

theologie studeerde aan de 

Universiteit van Manilla. 

De Filippijnse jeugd heeft 

volop gebruik gemaakt van 

de hulp van Promise. De 

meeste kinderen van de fa-
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Fr. John Masneno in Steyl in 2020 
In januari ging bij Toos in 

Lottum de telefoon, `Hallo 

John here, I am in Steyl´. 

Wat een verrassing! Het 

blijkt dat John een program-

ma van drie weken volgt in 

het Missiehuis van de SVD. 

Alle dagen van zijn verblijf 

hier zijn helemaal volge-

pland. Uiteindelijk bleef er 

een uurtje over op zaterdag-

ochtend. Plotseling moesten 

alle plannen worden omge-

zet, Ivonne kwam naar Lot-

tum en ging samen met Toos 

op bezoek in het klooster. 

We werden daar hartelijk 

ontvangen met koffie en een 

gezellig gesprek. 

Net op tijd weer thuis 

Fr. John vertelde over de 

cursus die hij gevolgd had 

met zusters en paters van 

zijn congregatie afkomstig 

uit de hele wereld. Die mid-

dag zou hij naar Oostenrijk 

vertrekken, Wenen bezoeken 

en dan door naar Rome. 

Vanuit Rome zou hij terug-

vliegen naar Indonesië. Uit-

eindelijk bleek hij net voor 

de uitbraak van Corona weer 

thuis te zijn.  

Het varkensproject 

John vertelde over de fami-

lies die wij met Promise on-

dersteunen. Op Flores en op 

Timor hebben een aantal 

gezinnen een varkentje ge-

kregen. Dat varken scharrelt 

rond op het erf. De biggen 

die het varken krijgt kan het 

gezin verkopen en van de 

opbrengst wordt het school-

geld voor de kinderen be-

taald. John is net voordat hij 

naar Nederland kwam bij 

verschillende families op 

bezoek geweest.  

Hij laat vol trots de foto´s 

zien op zijn telefoon. 

Ikat sjaals 

De moeder van John is een 

hele goede weefster. Enkele 

jaren geleden is ze begonnen 

andere vrouwen van haar 

familie en 

in haar 

omgeving 

les te ge-

ven in deze 

speciale 

weef-

techniek. 

John heeft 

voor ons 

allebei een mooie sjaal mee-

gebracht die door zijn moe-

der op Timor is gemaakt. Bij 

ons bezoek aan Indonesië in 

2017 hebben we haar ont-

moet.                            Ivonne 

Fr. John laat in 

Steyl een foto 

zien van het 

varkensproject 

Ivonne en Toos in Steyl januari 2020 
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Alle Filippijnse eilanden 

werden afgesloten. Er was 

tot aan eind juni geen 

transport mogelijk tussen de 

ruim 7000 eilanden.  

Binnenlandse vluchten wa-

ren zo goed als onmogelijk. 

Iedereen die een eiland wil-

de verlaten had een gezond-

heidsverklaring nodig van 

het ziekenhuis met het be-

wijs dat je coronavrij bent. 

Op 14 mei, midden in de 

corona-lockdown, maakte de 

Filippijnen zich op voor de 

eerste Tyfoon van het jaar. 

Elk jaar teisteren zo´n 20 

tyfoons en stormen het land. 

Tyfoon ´Vongfong` trof het 

midden van het land en 

zorgde voor een dilemma; 

zo´n 140.000 mensen moes-

Corona in de Filippijnen en Indonesië 

ten schuilen in schoolgebou-

wen of kerken terwijl de  

coronabesmetting dreigde. 

De normaal gereedstaande 

opvangcentra waren op dat 

moment ingericht als qua-

rantainevoorzieningen voor 

coronapatiënten. 

In Indonesië golden diezelf-

de regels: alle eilanden wer-

den afgesloten en alle ver-

voer tussen de eilanden was 

verboden. Ook daar moest 

iedereen binnen blijven en 

waren winkels gesloten. De 

economie ligt daar dan net 

zo goed stil als hier. Echter 

veel mensen daar zijn  

dagloner, per dag wordt 

bekeken waar werk is en 

hoeveel het opbrengt. Al 

deze werkers hebben de 

hele coronatijd geen inkomen 

gehad, daar heeft de overheid 

niet, zoals hier, de bedrijven 

geholpen lonen te betalen.  

´Het is lastig om de bevolking te beschermen  

 tegen een natuurramp en tegelijkertijd  

 verspreiding van het virus tegen te gaan,  

 vertelt een lokale burgemeester aan persbureau AP´ 

Mails van  

Anne Jellica  

Yadno Cunado 

Lieve tante Toos,  

Ik was bijna vergeten je een 

felicitatie te sturen voor je 

verjaardag. In jullie laatste 

mail vertelde tante Ivonne 

dat je je 85ste verjaardag 

hebt gevierd.  

Ik weet niet precies wan-

neer het was en het is mis-

schien een beetje laat, 

maar namens de hele fami-

lie wensen we je HAPPY 

HAPPY HAPPY 85ste  

BIRTHDAY!  

Tante Toos, we wensen je 

een goede gezondheid en 

een lang leven toe, met je 

prachtige hart help je niet 

alleen onze familie maar 

ook alle anderen die jij en 

je familie helpen. Wij alle-

maal zeggen:  

Hartelijk Gefeliciteerd! 

Mail 7 januari 2020 

Lieve tante Toos, 

Uit je mail begrijp ik dat je 

bijna niet meer uit elkaar 

kunt houden wie wie is in 

onze familie en wie het nu 

precies is die je de laatste 

tijd de emails stuurt.  

Ik ben Anne Jellica Yadno 

Cuñado, de derde dochter 

van Janet Yadno.  

Weet je nog dat jullie mijn 

klas bezochten in 2012 bij 

jullie laatste bezoek aan de 

Filippijnen?  

Ik was toen een student aan 

de IT-school samen met 

mijn nichtje. Jullie hebben 

toen een laptop voor ons 

gekocht die we heel erg 

goed hebben gebruikt, 

waarvoor nogmaals onze 

grote dank. Jij en tante 

Ivonne kwamen bij ons in 

de klas kijken, dat was een 

grote verrassing. Ik weet 

het nog heel goed. 

Het was erg fijn dat jullie 

twee keer op bezoek kwa-

men. Mama Ascension zegt 

dat ik jullie vooral moet 

zeggen dat jullie altijd wel-

kom zijn hier in Baguio. 

E-mails uit de Filippijnen 

Net voor de lockdown bezoekt dochter Mayfour haar  

moeder in Baguio. 

Bij de familie Yadno in de Filippijnen worden feestfagen en verjaardagen ook groots gevierd. 
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  Promise en wat er aan vooraf ging 

1978 Corazon Yadno wordt eerste Foster Parents-kind van Jos Segers 

1982 Corazon komt door een ongeluk om het leven zusje Judith wordt het nieuwe FP-kind 

1988 Judith wordt 18jaar Jos gaat privé verder de familie te ondersteunen 

1990 Jos en Toos bezoeken de familie Yadno voor de eerste keer samen 

2000 Jos en Toos gaan voor de tweede keer op bezoek; Jos belooft de studie 
van jongste dochter Mayfour te betalen na het afstuderen Judith 

2002 Judith is afgestudeerd, Jos gaat jongste dochter Mayfour ondersteunen 

2004 Jos Segers overlijdt plotseling; Toos besluit de gemaakte belofte voort te zetten 

2005 Stichting Promise opgericht: bevorderen van studiemogelijkheden voor kinderen woonachtig op de Filippijnen  

2006 de eerste nieuwsbrief 

2007 Toos en Ivonne bezoeken de familie Yadno in de Filippijnen; logeren in Quezon-City en Baguio bij de zrs van Steyl. 

2007 Mayfour behaalt haar diploma, is lerares Sport en Muziek. Ze vindt in 2011 een baan op het eiland Marinduque 

2008 Michelle, de oudste dochter van Janet, wordt nu door Promise ondersteund, ze studeert voor verpleegkundige 

2011 Ludo komt Promise versterken 

2012 Tweede bezoek Toos en Ivonne aan de Filippijnen van 2-18 juli 
-Logeren bij de SVD in Quezoncity en ontmoeten daar Fr. John uit Indonesië; het klikt meteen 
-Toos en Ivonne op de TV-zender van Fr. Bell: vertellen over Promise en zingen De Houthuizerkapel in ‘t Lottums. 

2012 Dam op het erf van de familie Yadno aangelegd door de zonen van de familie. Het huis liep telkens onder water bij 
hevige regen. Betaald door donatie van de zrs van Geulle: daarom is het de Zustersdam 

2013 In mei bouwt de familie Yadno het nieuwe sanitair, voor elke familie een eigen wc uitkomend in een septic-tank 

2013 2 juni presentatie in Lottum over Promise en de reis van Toos en Ivonne naar de Filippijnen. Vele donateurs en  
belangstellenden komen en horen en zien het verhaal.                                                                      Lees verder op pagina 4 

 

Fr. John bericht uit Indonesië Lieve vrienden in Nederland 

 

Ik doe jullie veel groeten uit 

Indonesië.  

Op de eerste plaats dank ik 

God en hoop dat we alle-

maal veilig blijven voor de 

gevaren van Covid-19. 

Mijn projecten gaan gewoon 

door: het voeren van de var-

kens, weefgroepen voor 

vrouwen en een onderwijs-

project voor kinderen. 

De laatste twee jaar focussen 

we meer op het varkenspro-

ject, ik merk dat deze meer 

opbrengst geven zodat het 

familie-inkomen stijgt.  

We hebben daarom met 

jullie bijdrage duurzame 

hokken naast de huizen ge-

maakt voor deze varkens. 

Enkele families hadden  

vorig jaar een hok voor hun 

varkens gemaakt. Ze kunnen 

dan zelf bepalen wat ze het 

varken voeren en de varkens 

zijn veilig. Deze families 

brachten meer biggetjes 

groot dan andere families. 

Traditioneel laten families 

de varkens met hun bigge-

tjes los rondscharrelen om 

hun eigen kostje bij elkaar te 

zoeken. Soms eten varkens 

dan iets waar ze ziek van 

worden zoals plastic of blik 

dat rondzwerft. Bovendien 

raken er ook wel kleine big-

getjes ‘kwijt’. 

Daarom hebben we in over-

leg met de families besloten 

eerst een hok te bouwen en 

ze daarna een varken te 

schenken. 

Het ging goed, de meeste 

families hebben een hok 

voor drie varkens gebouwd, 

daaraan is het grootste deel 

van het geld opgegaan. Nu 

heeft elke familie die dat wil 

hokken met 3 tot 5 varkens. 

Jammer genoeg hebben we 

hier sinds kort te maken met 

de Afrikaanse varkensgriep 

(ASFV). Hierdoor hebben 

verschillende families hun 

varkens verloren.  

Dat was heel erg voor hen. 

Zeker voor de gezinnen die 

ermee de kosten voor de 

middelbare school van hun 

kinderen wilden betalen. Lees verder op pagina 4 

Mama Yadno Mayfour Anne Michelle Henzeel Anne Jellica Fr. John Masneno 

Jos en Mayfour in 1990 

Mooie hokken gebouwd 

Varken in het hok 

Varken met biggetjes 
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Met deze groep mensen  

delen we niet alleen dit var-

kensproject, ze komen ook 

elke maand bij elkaar voor 

een mis en ze organiseren 

bijbelgesprekken. Elke keer 

gaan we naar het huis van 

een ander lid van de groep. 

Ze hebben echt steun aan 

elkaar.  

In juli zijn drie meisjes uit 

deze gemeenschap nadat ze 

hun Junior Highschool af 

hadden naar de Senior High-

school gegaan in Syuradika-

ra in Ende-Flores. Deze 

school is ver weg van de ge-

meenschap, dus hebben we 

extra voor deze meisjes be-

taald zodat ze intern kunnen 

wonen. Jullie steun kwam 

precies op het juiste mo-

ment. Net toen we dachten 

hoe moeten we dit betalen 

na het verlies van meerdere 

varkens, kreeg ik jullie be-

richt dat er geld naar de re-

kening was overgemaakt. 

 

Jullie hebben verschillende 

families heel erg blij ge-

maakt. 

Ik wil jullie enorm bedanken 

voor jullie hulp bij dit mooie 

werk. Ik vertelde Toos en 

Ivonne in januari nog dat 

jullie steun heel veel voor 

mij betekent. Het maakt 

voor mij duidelijk dat we 

altijd op God kunnen reke-

nen, Hij helpt me door men-

sen als jullie op mijn pad te 

brengen; dat verdiept ook 

mijn eigen geloof. Het toont 

aan dat we nooit alleen lo-

pen, overal ontmoeten we 

mensen met ‘open ogen en 

een open hart’. Dus dank 

jullie allemaal, mijn wensen 

en mijn gebeden zijn voor 

jullie;  

moge God jullie zegenen. 

Hartelijke groeten vanuit 

Indonesië voor jullie  

allemaal. 

Fr. John Masneno (svd) 

2015 Michelle en Henzeel zijn afgestudeerd. 
-Michelle is verpleegkundige, vindt geen baan maar is verloofd. 
-Henzeel studeerde informatica op de universiteit, ze heeft een mooie baan bij IT-bedrijf(Texas Instruments). 
-Overal worden diploma’s voor uitgereikt. Zelfs voor de kleuterschool van CJ.  

2016 Promise gaat helpen in Indonesië: Fr. John (SVD) van de paters van Steyl. Hij werkt op Flores en West-Timor. 

2016 Fr. John bezoekt Lottum, legt alles uit over de projecten die hij steunt. 

2017 Michelle trouwt met Adnan en is zwanger. In 2018 wordt haar zoon Aman geboren. 
Mama Yadno krijgt beroerte, maar knapt aardig op. 

2017 Nieuwe website Promise www.promise-nederland.nl  

  Fr. John stuurt informatie over Charity Project Indonesië: Koeien, varkens, geiten en visserij. Vrouwen van vissers, 
weefprojecten voor deze vrouwen. De vrouwen maken nu de traditionele geweven doeken die op de plaatselijke 
markt verkocht worden. 

2017 Toos en Ivonne gaan in september naar Indonesië om de projecten van Fr. John met eigen ogen te bekijken: 
-Bij de voorzitster van de vrouwengroep draagt Fr. John een huismis op. Samen zingen we het Fatimalied 
-We bezoeken verschillende SVD-communiteiten van paters en zusters en worden overal hartelijk ontvangen. Zowel 
op Flores en W-Timor. Van Kupang gaan we naar de familie van John in de bergen en daarna met hen de berg af 
naar de zee. Een paradijslijk uitzicht, helemaal verlaten. De vissers hebben er een zwaar bestaan. 

2019 Anne Jellica maakt een foto op de 75ste verjaardag van oma Asuncion (Hemelvaart).  
De hele familie is compleet: MayFour is gekomen en ook Janet uit Macau. 

2019 Vier van onze jongeren zijn afgestudeerd 
-Anne Jellica en Anne Magdalene dochters van Janet. 
-Henrick en Henrod, hun moeder is Elizabeth (Liz). Beide moeders zijn weduwe.  
Janet werkt in Macau (China) en Liz verkoopt zelf gebakken cakejes op straat 

2019 Hendra (derde kind van dochter Liz) is voetbalster en is uitgekozen om de Filippijnen te vertegenwoordigen bij het 
Straat-kinderen Wereldkampioenschap Voetbal in Rusland. Ze heeft een sport-studiebeurs gekregen en gaat nu naar 
een speciale sportopleiding in Manila. 

2020 Fr. John bezoekt Steyl en is net op tijd voor de lockdown terug in Indonesië. 

Promise bestaat 15 jaar en er is veel gebeurd (deel 2) 

De verschillende groepen komen maandelijks bij elkaar 

Fr. John en Toos in Steyl 
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Anne Jellica mailt: 

Ons gezin bestaat uit mijn moeder Janet 

en haar 5 dochters. Michelle (met korte 

broek) is de oudste, ze is inmiddels ge-

trouwd en heeft een prachtig zoontje 

Aman. In het midden mijn moeder Janet, 

die op bezoek was uit Macau. Dan mijn 

zusje Junette (heeft een tasje om).  

Op de achterste rij zie je mijn zusje 

Magdalene die net is afgestudeerd als  

lerares Gezondheidszorg, Maatschappe-

lijkwerk en Muziek ( ze heeft een blauwe 

polo aan en heeft lang haar) naast haar zit 

de kleine Aman. Dan zie je mij, Jellica, ik 

hoop dit jaar af te studeren Hotel en Res-

taurant Management (ik schrijf de mails 

de laatste jaren, ik draag een zwart T-

shirt) naast mij zit CJ de zoon van mijn 

zus Junette (derdejaars student) en tot 

slot degene helemaal vooraan is de jong-

ste, Anne Rose (zij gaat nog naar school). 

Op zondag 24 november 

2019 zong het Gemengde 

koor Le Rossignol de mis in 

de prachtige kerk van  

Lottum. 

Op die dag werd gevierd dat 

het koor 60 jaar geleden 

was opgericht. 

Toos in ‘t Zandt, een van de 

initiatiefneemsters destijds 

in 1959, is samen met twee 

andere dames nog altijd lid. 

 

Tot grote verrassing van 

Toos in ‘t Zandt kwam de 

Burgemeester van Horst 

aan de Maas aan het einde 

van de mis naar voren. 

Hij had zijn ambtsketting 

om, en sprak iedereen toe. 

 

Maar voor één koorlid had 

hij een speciale boodschap. 

Het had Zijne Majesteit 

namelijk behaagd om Toos 

in ‘t Zandt met een konin-

klijke onderscheiding te 

decoreren en haar zo te 

eren voor haar grote inzet 

voor Le Rossignol, de Or-

gelcommissie, het herstel 

van de Lottumse molen 

haar verzameling van Lot-

tumse geschiedenis, en ze-

ker niet te vergeten, haar 

werk voor de opleiding van de 

jeugd in de Filippijnen en 

Indonesië.  

 

Het was een grote verrassing 

voor Toos. Familie, vrienden 

en koorleden feliciteerden 

haar met deze grote eer. 

 

Na een smakelijke lunch in de 

prachtige Rozenhof volgde 

een uitbundige receptie.  

Eerst ontvingen de vele jubi-

larissen van het koor een 

mooie speld van de voorzitter 

van de Korenbond.  

Hierna werden allen gefelici-

teerd  door alle aanwezigen 

en bracht de Koninklijke 

Harmonie een serenade. 

Wat een geluk dat dit 

prachtige feest in november 

2019 was. Nu zou het er 

heel anders hebben uitge-

zien. 

Promise voorzitter Mw. Toos in ‘t Zandt-Lenssen geridderd voor haar grote inzet 

   Het gezin van dochter Janet in de Filippijnen 

De drie dames die 60-jaar lid zijn van Le Rossignol 



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 keer 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 Cel-
sius. Sommige provincies worden gemiddeld 20 keer per jaar getroffen 
door een grotere of kleinere tyfoon (orkaan). Daarnaast worden de Filip-
pijnen regelmatig getroffen door zware aardbevingen en vulkaanuitbar-
stingen.  
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, vooral 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. Hier komen veel 
minder vaak stormen en overstromingen voor. Wel heeft het land te kam-
pen met vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Indonesië heeft meer dan 
265 miljoen inwoners, de meerderheid (88%) daarvan is moslim. Dat is 
anders op het eiland Flores. Daar is het merendeel van de 1,5 miljoen 
inwoners katholiek.  
Timor, betekent ‘Oosten’ in het Maleis. Het eiland is verdeeld in een Oost 
en West deel. Oost-Timor werd jarenlang bezet door Indonesië en is sinds 
2002 een onafhankelijk land. Fr. John Masneno komt van West-Timor, 
met de hoofdstad Kupang. Op West-Timor wonen bijna 2 miljoen mensen 
waarvan 56% katholiek is, 38% protestants en 8% moslim. 

Ter afsluiting van deze nieuwsbrief krijgt jullie 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 zoveel kunnen doen voor mensen in de Filippijnen en in 
Indonesië. 
 

In kleine en grotere giften en donaties kregen we dit jaar een 
bedrag binnen van €2.300,-.  
Heel speciaal willen we de Kapel van Houthuizen bedanken. 
Van hen krijgen we jaarlijks een deel van het kaarsengeld. We 
zijn er erg blij mee en de jeugd in de Filippijnen en Indonesië 
zeer zeker ook. 
 

Dit jaar hebben we aan de Filippijnen € 800,- overgemaakt  
en ook Fr. John ontving € 800,-. De kopieer en verzendkosten 
van de nieuwsbrief waren €160,-. 
 

We zijn erg blij dat we ook dit jaar weer de jonge mensen in 
deze twee landen konden steunen dankzij jullie. 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 hebben.  
Blijven jullie ons steunen?                    Toos in ‘t Zandt-Lenssen 

 

Financiële verantwoording Stichting Promise 

Dit is de twaalfde nieuwsbrief van Stichting Promise 

Teksten: Toos in ‘t Zandt en Ivonne van de Kar 

Lay-out: Ivonne van de Kar; nieuwsbrief en website. 

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 
L. in ‘t Zandt 
Telefoon: 06-57426228 
 

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

www.promise-nederland.nl 

Toos, Ludo en Ivonne  

aan het werk voor Promise. 


