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Promise blijft helpen in de
Filippijnen en Indonesië
De doelstelling van onze
stichting: Het bevorderen
van studiemogelijkheden
voor kinderen op de Filippijnen en in Indonesië.
Deze doelstellingen hebben
we de afgelopen jaren ruimschoots gehaald en blijven we
nastreven in de komende
jaren.
Op de Filippijnen kunnen we
terugzien op de successen
van de studerende jeugd.

Het is een goed draaiende
“Familie-gemeenschap”.
We hebben de uitbreiding
van de gezinnen in de loop
der jaren gezien. Ze helpen
elkaar waar dat maar mogelijk is.
Groot was hun schrik toen de
70-jarige oma een “mild stroke” kreeg, een lichte beroerte.
Op de foto zien we dat een
stok uitkomst biedt, maar nu
gaat het weer beter .Gelukkig
is de “Zusterdijk”, gesponsord door het klooster van
Zuster Imelda in Geulle, een

Ze kiezen na de Middelbare
School meestal voor een beroep in het onderwijs of de
Met z’n allen in een Jeepney
Gezondheidszorg.
Moeder/Oma
Yadno is de spil,
waar de jeugd
en wij als bestuur en leden
van Promise, op
kunnen rekenen.

Promise

uitkomst blijft bij plensbuien
en de ook dit jaar weer regelmatig voorkomende tyfoons
en stormen.
In de laatste mails zagen we
dat er al successen worden
geboekt:
Michelle– Verpleegkundige.
Mayfour-Lerares –
Henrrick– Bewakingsdienst
Henzeel heeft haar studie
informatica afgerond en
werkt nu bij een groot computer bedrijf (Texas Instruments). Inmiddels steunt zij
de familie ook al.
Angelica en Hendra maken hun opleiding verder
af.
De nieuwe lichting heeft
intussen de Highschool
afgemaakt en gaat keuzes
maken.

In onze vorige Nieuwsbrief hebben we uitgebreid verteld over onze contacten met
Father John Masneno die we leerden kennen tijdens ons verblijf op de Filipijnen.

Als vertegenwoordiger van de Missiepaters van Steyl kan hij op de scholen
in Indonesië uitstekend onze hulp gebruiken.

Toen hij zijn studie daar afgerond had ging
hij weer voor zijn congregatie werken op
Flores. Hij is er spiritueel-begeleider voor
alle zusters en priesters van de SVD in
Indonesië.

Hij beschrijft uitvoerig zijn manier van
werken in de berichten die hij ons geregeld stuurt.

Zijn `Koeienproject` doet daar wonderen.
Dat is ook de reden dat wij hem financieel
ondersteunen.

Doelstelling van de stichting:

Het bevorderen van
studiemogelijkheden voor
kinderen woonachtig op
de Filippijnen.
(Notaris Moonen, Blerick)
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Het geldpotje van Promise is nog niet leeg. We
gaan gewoon door.
Elke cent wordt goed
gebruikt.
Toos

Promise helpt missionaris in Indonesië

Daarnaast beheert hij enkele projecten ter
bevordering van onderwijs voor kinderen
van arme families.

Nieuwsbrief 9
April 2017

De contacten met de Filipijnen en met
Indonesië zijn met de tegenwoordige
manier van communiceren via e-mail of
WhatsApp gemakkelijk gemaakt.
We hebben er op deze manier het volste vertrouwen in.
Ivonne, Ludo, Truus en Toos

Zijn plan is de boeren een karbouw,
een geit of een varken te leveren om
daarmee hun veestapel uit te breiden.
Met de opbrengst kunnen ze dan de
kinderen onderwijs aanbieden.
Het lijkt allemaal heel eenvoudig, maar
het helpt.
Ludo, Toos en Fr. John in Lottum 2016
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Nieuwe website Promise
In november is de hele website van Promise
bijgewerkt en aangepast.
De vorige website was verouderd en hard
toe aan een opknapbeurt.
Dus toen de belastingdienst liet weten dat
wij net als alle goede doelen de financiële–
en bestuursgegevens van de stichting op de
website moeten publiceren was dat een
goede reden om de website helemaal
te reviseren.
www.promise-nederland.nl

Kerstwensen uit de Filippijnen!
Lieve tante Toos, sorry dat het zo
lang duurde voordat ik je mailde. We
hopen dat alles met jou goed is en
dat God goed voor jullie zorgt net als
voor ons.

Komen jullie nog eens op bezoek om
ons te zien?

Het gaat goed met ons. Henrod,
mijn jongste zusje en ik zitten op
College nu. Magdalena en ik zitten in
het derde jaar, we studeren HRM en
educatie. Henrod doet computer
techniek en Tristan zit in de 10e
klas, z’n broertje Tyron zit in het 8e
jaar.

Mama gaat goed vooruit, ze is alweer heel wat sterker, Goddank, ze
kan weer lopen.

We zijn erg dankbaar voor al jullie
hulp.

We bidden altijd voor jullie allemaal
in Nederland.
Ik stuur ook wat foto’s van ons allemaal mee.
Groeten van Angellica

De baby van mijn oudste zus Michelle wordt in maart al 6 maanden
en is een prachtige baby.
Onze kleine CJ is al 7 jaar en gaat nu
naar de 2e klas.

Mama/Oma Yadno met haar twee
achterkleinzonen

Janet Yadno die in Macau woont en werkt
komt op bezoek. Een foto met alle 5 haar
dochters. Michelle is zwanger. Ook de kleine CJ staat op de foto.

Koeien, varkens, geiten en vissen
Beste Toos, Ludo en Ivonne
Hartelijke groeten uit Indonesië. Toos
bedankt voor de mooie foto’s van
Lottum in de sneeuw, dat is voor ons
toch iets van een andere wereld.
Het nieuwe jaar is alweer begonnen en
ik wil jullie laten weten dat ik,
samen met mijn team medewerkers
hier, verder ga met mijn werk voor de
congregatie. Natuurlijk gaat het werk
voor mijn kleine projecten ook door.
In het afgelopen jaar hebben jullie me
1850 euro geschonken van Promise.
Heel erg veel dank daarvoor.
Dit bedrag heeft me in staat gesteld
om enkele koeien, varkens en geiten te
kopen voor de families die dat hard

nodig hebben. In januari 2017 heb ik
nog 17 biggetjes gekocht en aan de verschillende families gegeven om van te
kunnen leven. Dit is een van de manieren waarop ik de scholieren kan helpen. Na er een tijdje voor gezorgd te
hebben kunnen ze een deel van de dieren doorverkopen en zo het schoolgeld
betalen voor de opleiding van hun kinderen. Hier zijn enkele foto’s van de
koeien, geiten en varkens die we kochten voor de families die dit zo hard
nodig hebben.
Een nieuw idee
Behalve dit werk hebben we ons project uitgebreid; we zijn begonnen met
een visserijproject. Ik heb de huizen
van de vissers verschillende keren be-

Fr. John in Indonesië op bezoek bij de projecten:
een boer met geiten en een visser.
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zocht en ik vond dat ze echt hulp nodig
hadden. Ze werken hard, vangen vis en
kreeft maar kunnen er eigenlijk niet
van leven. Hun vangst is zeer beperkt.
Dat komt doordat ze geen of slecht
materiaal hebben. Ze gebruiken traditionele netten en vismethodes, ze hebben geen boot om iets verder de zee op
te gaan. Ik zou in de toekomst graag
willen dat andere vissers, die veel professioneler werken hun les komen geven. Maar dat is toekomstmuziek. Ik
zou er graag samen met jullie eerst
uitgebreid over willen praten. Maar ik
denk dat deze arme vissersfamilies ook
hulp nodig hebben.
Heel veel groeten,
ga met de Liefde van God,
Fr. John Masneno

Toos met Fr. John in Steyl in 2016

Groetjes van Michelle
Afgelopen zomer kregen we van een heel blije Michelle te
horen dat ze ging trouwen met haar verloofde Anday Clarina.
Ze stuurde een paar mooie foto’s van haarzelf en haar bruidegom.
Niet snel daarna zagen we op de foto’s die ze stuurde dat er
gezinsuitbreiding aan zat te komen. Michelle’s man Anday
heeft een goede baan. Ze zijn samen dolgelukkig
Mama Yadno met haar kinderen die
met hun baby Aman. Vorige week was baby
in de Filippijnen wonen.
Aman een half jaar oud.

Onder: Feest, May-Four is op bezoek.

Stichting Promise
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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.
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 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 kampen met vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. In Indonesië is de meerderheid van de bevolking moslim. Op het eiland Flores
wonen 1,5 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 en is sinds 2002 een onafhankelijk
land. John Masneno komt van West-Timor. Daar wonen bijna 2 miljoen mensen waarvan meer dan de helft katholiek is.

Financiële verantwoording Stichting Promise
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 nu ook in Indonesië.
In kleine en grotere giften en donaties kregen we dit
jaar een bedrag binnen van iets meer dan €3000,-.
We hebben aan de Filippijnen € 1400,- overgemaakt
en de eerste bijdragen aan Fr. John van € 1.850,- zijn
overgemaakt.
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

Toos en Ivonne werken
aan de nieuwsbrief van
Promise.

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

