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Een wereld van verschil
Voor u ligt alweer de vijfde
nieuwsbrief van de Stichting
Promise. In het jaar 2011 is
er weer veel gebeurd en
hebben we een mooi bedrag
bij elkaar verzameld voor de
kinderen in de Filippijnen.
U kunt in deze nieuwsbrief
meer lezen van de corres-

pondentie met Mayfour en
met Mama Yadno en haar
kinderen en kleinkinderen.
De 67-jarige mama, oma, is
ondertussen al overgrootmoeder. De kinderen die
Toos en Ivonne vijf jaar geleden bezochten zijn inmiddels
groot geworden Nog enkele

Promise

jaren en Michelle en Henrick
hebben onze hulp niet meer
nodig. Maar binnenkort komen er weer nieuwe studenten in aanmerking om na de
Middelbare school een
beroepsopleiding te volgen.
Ze hebben al voorzichtig
geïnformeerd of we ook hen
willen helpen.

Nieuwsbrief 5
Februari 2012
Doelstelling van de stichting:

Het bevorderen van
studiemogelijkheden voor
kinderen woonachtig op
de Filippijnen.
(Notaris Moonen, Blerick)

In dit nummer:

Mayfour stuurde foto‟s van
de hele familie:
“We hadden een mooi
maar eenvoudig kerst- en
nieuwjaarsfeest hier. Ik
stuur jullie een hele serie
foto‟s, dan kunnen jullie
zien hoe veel iedereen
gegroeid is, sommige
nichtjes zijn al groter dan
ik ben, grappige hé?”

Mail 16 april 2011
Dear Tante Toos, Ik kom net terug van een
Jeugd VredesKamp, dat duurde een week.
In die tijd heb ik mijn mail niet gecheckt.,
maar ik had mama al laten weten dat je
geld hebt gestuurd. Het is 39.072 Pesos.
Ik heb de kinderen al gevraagd een
berichtje te maken dat ik je dan een keer
kan toesturen. Bijna alle kinderen hebben
vakantie nu, alleen Michelle en Henrick
hebben nog school deze zomer.
Ik heb deze zomer geen werk omdat de

school waarop ik lesgeef meestal maar
weinig studenten heeft in de zomervakantie. Ik hoop dat ik in juni wel weer werk
heb. Nu ben ik meestal thuis, doe wat oefeningen of doe mee met de kerkactiviteiten. Zo breng ik mijn zomer door.
We zagen de ramp in Japan en zijn dankbaar dat de radioactieve straling niet tot de
Filippijnen komt. Toch hebben sommige
plaatsen in de Filippijnen de aardbeving
gevoeld.
Vorige maand was hier ook weer een aardbeving, schaal 4 of 5; het was zo grappig.
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Op verschillende manieren is
geld ingezameld voor Promise

Ik was thuis en sliep toen het huis
plotseling begon te schudden, ik
dacht dat ik het gedroomd had.
We zijn dankbaar dat we allemaal
veilig en gezond zijn.
De hele familie dankt jullie voor
jullie steun. Elk bedrag is erg
welkom, vooral voor de opleiding
van de kinderen. Jullie kunnen
erop vertrouwen dat mama het
geld goed heeft verdeeld. We wensen jullie een goede Goede Week,
God Bless Mayfour
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Links de foto die we kregen van
de 5 dochters van Janet, de
zus van Mayfour. Toen we ze
vijf jaar geleden zagen waren
het allemaal nog kleine meisjes, nu zijn het prachtige jonge
meiden geworden.

Rechts een foto van 10 jaar
geleden toen Jos en Toos de
familie Yadno bezochten in
2002. Michelle, Henrick, Angelica, AnnJunette en Henzeel.

Thuis na 24 jaar schoonmaak
In de Volkskrant van 7 januari 2012
werden we getroffen door het verhaal
van de Filippijnse Lorie Matulay. Na 24
jaar gewerkt te hebben als huishoudster
en schoonmaakster, in diverse Europese gezinnen keert ze terug naar
haar geboortestad Baguio op de Filippijnen. Nog even zijn er problemen op
Schiphol bij haar vertrek. Waarom staan
er geen stempels in haar paspoort? Is
ze illegaal in Nederland geweest? Bij
haar antwoord dat men vier jaar geleden haar paspoort had gestolen tijdens
een overval in Amsterdam, kan ze de
aangifte bij de politie laten zien en dan
mag ze vertrekken.
Ze gaat weer terug naar haar familie,
naar de huiselijke kring van al haar familieleden, haar vader, haar kinderen,
haar kleinkinderen… Ze heeft ze allemaal vele jaren moeten missen.
Toen ze in 1987 vertrok moest ze gaan
zorgen voor kinderen van andere
mensen in Honkong, in Singapore of
Nederland. Haar eigen kinderen waren
nog klein, de jongste was nog maar een

baby. Toch nam ze de beslissing te
vertrekken. Ze moest geld gaan verdienen om de kosten voor haar gezin te
betalen.
En je eigen familie?
Ze bemerkte dat haar man af en toe
vreemd ging en zich weinig om de kinderen bekommerde. Inmiddels is ze zo
van hem vervreemd dat ze gescheiden
zijn. Haar jongste zoon, die haar eigenlijk helemaal niet kent, kiest ervoor
om bij zijn vader te wonen.
De vruchten zijn wrang
Het harde werken van moeder in een
vreemd land betekende voor de kinderen dat ze na de Middelbare school
konden gaan studeren,om zo een betere carrière op te bouwen. Maar hun
moeder hebben ze al die jaren maar af
en toe even gezien. Dit doet haar veel
verdriet, maar ze weet ook dat de klok
niet teruggedraaid kan worden.
Maar ze heeft wel een plan om andere
moeders te helpen en te waarschuwen
bij het maken van die hele moeilijke
keuze: Ga je naar het buitenland om te
werken voor je gezin? Wat gebeurt er
dan met dat gezin? Kom je daar wel
goed terecht? Vaak verdienen deze
vrouwen net als Lorie weinig of zijn ze
illegaal in het land waar ze werken.
Stichting Promise kan helpen
Dit verhaal klinkt ons bekend in de oren.

Ook in de familie die wij steunen zijn
vrouwen naar het buitenland gegaan
om te werken. Zo heeft Jannet
jarenlang in Saudi-Arabie gewerkt als
hulp in de huishouding. Na de vroege
dood van haar man Yun werden haar
eigen vijf dochters door oma Yadno
opgevoed..
Toeval?
Lorie komt uit de stad Baguio, precies
dezelfde stad waar ook de familie
Yadno woont. We weten dat dit verhaal
in heel veel families voorkomt, in alle
delen van de Filippijnen.
Het is goed om het verhaal van Lorie te
lezen in de Volkskrant, zo komen meer
mensen te weten welke problemen er
spelen. Lori heeft inmiddels het plan
opgevat om andere vrouwen in haar
stad te helpen. Toos en Ivonne willen
zien of ze daar nog een klein beetje
hulp bij kan gebruiken.
Weer naar de Filippijnen
We weten inmiddels; veel geld is er niet
nodig voor de studie van één kind,
maar het moet wel ergens vandaan
komen. Daarom gaan we contact met
Lorie opnemen .
Door onze Stichting zijn we goed op de
hoogte met de situatie in de regio Baguio, omdat we al meer dan 20 jaar
onze hulp daar verlenen. Komende
zomer staat er na vijf jaar weer een
bezoek op het programma.
Toos en Ivonne

Mails van Liz en Brando
Mail 11 oktober 2011

Van de familie Cunado:

Lieve Tante Toos,

Hallo tante Toos, Mama vertelde me
dat je gisteren jarig was, ze is er erg
goed in om dat soort dingen te onthouden. We wensen je heel veel
goeds toe, we wensen jou en je familie de steun van God toe. Ik heb
gezocht naar een recente familiefoto, maar kon er geen vinden, we
zullen een paar foto‟s maken en die
via de mail naar je toesturen.

Namens de hele familie heel veel
groeten en HAPPY BIRTHDAY
AUNT TOOS.
We wensen je nog heel veel verjaardagen toe en een goede gezondheid. Hartelijk dank voor alles
wat je doet voor ons allemaal. May
God bless you and your family. Take
care always
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Heel hartelijk gefeliciteerd, van de
familie van Liz en Willy .

Brandon en familie

Wie is wie in de familie Yadno

Hoera ik heb een baan, heel ver van huis
Mail 5 januari 2012
Hallo tante Toos en familie,
Het is wel wat laat,maar we willen jullie hele fijne Kerst wensen en een heel goed nieuw jaar. Ik heb in de kerstvakan-

tie van de hele familie foto‟s gemaakt en die bewerkt. Ik ben me ook aan het voorbereiden om terug te gaan naar de
plaats waar ik nu werk heb. Ik werk heel ver van huis, wel 14 uur ver
weg. Het eiland heet Marinduque, het ligt in het zuidelijke deel van
Luzon. Jullie kunnen het misschien opzoeken op internet. Ik werk er
als leraar lichamelijke opvoeding.
Mama is op bezoek bij zus Judith en haar familie in Washington. Ze
maakt het goed. Het geld dat je stuurde is goed aangekomen, het is
44.714 pesos. Heel erg bedankt hiervoor.
Tante Toos, wil je iedereen in de stichting hartelijk danken voor jullie
steun? We bidden God jou, je familie en de stichting te zegenen
Mayfour Yadno en de hele familie
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Filippijnen
De Filippijnen is een republiek in Zuidoost-Azië ten noorden van
Indonesië. 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.
De munteenheid is de Filippijnse Peso (PHP), 100 peso is ongeveer € 1,77 en €1= ± 56Pesos.
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 werken Filippijnse meisjes als au pair. En omdat hier te weinig medisch
personeel is, worden op de Filippijnen verpleegkundigen geworven.
Veel mannen werken overal ter wereld in de scheepvaart als matroos
of worden priester.
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 weekenden 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 Trappen naar de Hemel” genoemd.

Dank aan alle donateurs
Weer is een jaar voorbij en weer gaat onze grote dank uit
naar iedereen die ons helpt om het doel van Stichting Promise te verwezenlijken:
“JEUGD OP DE FILIPPIJNEN DE KANS GEVEN OM EEN
STUDIE TE VOLGEN “

We zorgen dat elke Euro goed besteed wordt.
Daarom is het ook noodzakelijk om af en toe
een kijkje te gaan nemen, overigens op eigen
kosten, misschien zelfs al in 2012.
Toos in „t Zandt-Lenssen

We ontvingen kleine en grotere bedragen van:



onze trouwe gevers



Kapel van Houthuizen



een mooi bedrag tijdens de begrafenis van
familieleden



de Zusters van Christus



giften van vrienden, familieleden, kennissen, van
dichtbij en veraf



zelfs anonieme gevers

De Filippijnse jeugd is er U dankbaar voor.

Toos en
Ivonne met
de familie
Yadno bij
hun bezoek
in 2007

Dit is de vijfde nieuwsbrief van Stichting Promise.
Teksten: Toos in „t Zandt en Ivonne van de Kar
Lay-out: Ivonne van de Kar

