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Promise helpt in de Filippijnen en Indonesië
Er is alweer een jaar voorbij
waarin we hulp hebben kunnen bieden aan arme gezinnen in Indonesië en de Filippijnen. We zijn elk jaar weer
heel trots dat we proberen
om de jeugd een betere toekomst te bieden.
Vooral op het gebied van
ONDERWIJS weten we dat
scholen in arme streken heel
belangrijk zijn.
In de afgelopen 20 jaar is er
al heel wat verbeterd!
Deze twee totaal verschillende werelden, de Filippijnen

en Indonesië, maken ook
grote veranderingen door. Er
zijn verkiezingen en ook
daar verandert de samenleving sterk.
Natuurrampen komen overal
voor, maar zien we toch
vooral in deze tropische gebieden; aardbevingen, orkanen en overstromingen.
Maar telkens weer zien we
dat ze er na tegenslagen bovenop komen. Zo is in de
afgelopen periode Willy,
zoon van Mama Yadno en
vader van vier van onze be-

schermelingen overleden.
We zijn heel trots dat er
weer geslaagden op de foto
zijn te zien. We wensen ze
proficiat.
Maar de kleintjes moeten
ook nog een kans krijgen en
daar zorgt onze Stichting
Promise voor. De weg van
kleuterschool naar Hoge
School is nog lang.
Ze zijn dankbaar met alle
kleine beetjes waar we ze
mee helpen.
Toos in ‘t Zandt-Lenssen
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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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Een groot deel van de familie Yadno, tijdens een bezoek van dochter Mayfour

In Indonesië, op Flores en Timor, steunen we Fr. John Masneno
Op Flores en West-Timor ondersteunt father John Masneno verschillende families. Het zijn vissers, wevers en boeren die de eindjes
net niet aan elkaar kunnen knopen.
Nadat we father John in 2012 hadden ontmoet hebben we besloten
hem te steunen in zijn charity werk.
Hij komt zelf van Timor. Door zijn werk als SVD-priester die retraites geeft komt hij op veel plaatsen in Indonesië en ontmoet mensen
die een beetje hulp goed kunnen gebruiken. Deze mensen helpt hij
met zijn eigen Charity. Promise wil deze kleine hulporganisatie ondersteunen. Father John houdt ons op de hoogte van de hulp die
deze families krijgen van hem.
Hij schrijft:
“Ik wil mijn brief beginnen met jullie allemaal te bedanken namens
alle mensen die die we de afgelopen twee jaar hebben kunnen helpen in Flores en Timor. Ik zie het als Gods voorzienigheid dat we
deze families en vooral hun schoolgaande kinderen kunnen helpen.” (zie verder op pagina3)
Ivonne van de Kar

Fr. John met enkele vissers van het project op Timor

Stukjes uit de e-mails van de familie Yadno
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Lieve tante Toos en familie,
Eerst wil ik je laten weten
dat we erg dankbaar zijn
voor alle hulp die we altijd
van jullie krijgen. Niet alleen
de studenten, maar de hele
familie. Er gebeuren hier in
het land inderdaad vreselijke
dingen, maar met ons gaat
het goed. De meeste erge
dingen die in ons land gebeuren zijn ver bij ons vandaan. Het gaat goed met ons
allemaal op school. In mijn
volgende mail zal ik meer
schrijven over de schoolprestaties van ons allemaal.
Hier in de Filippijnen hebben we hevige stormen gehad de laatste twee weken.
Dit was super tyfoon Ompong, die kwam bij ons in
Baguio aan land. Het was zo
erg dat de scholen dicht waren door de hevige regen.
We waren dankbaar dat iedereen veilig was, de regen

zorgde voor een overstroming in onze wijk. Het water
kwam bijna tot bij ons binnen. Zelfs onze eigen
‘Zusterdijk’ hield ons niet
droog. Maar het gaat goed
met ons.
Op 15 augustus heeft Mama
haar 75ste verjaardag gevierd, ik heb je een foto
daarvan gestuurd.
Ja, tante het is erg belangrijk
om de school af te maken en
zo een goede toekomst te
hebben. Door jullie in Nederland kunnen wij allemaal
onze school afmaken. We
hopen nog steeds dat jullie
een keertje naar ons toe komen.
De scholen starten hier nu
weer voor ieder van ons die
nog studeert. Mijn zusje
Magdalen begint met haar
praktijk in lesgeven. Ik ben
de laatste tijd druk bezig
geweest met mijn stage
bij Camp John Hay Golfclub, daar werk ik aan de
balie, de front-desk.
Mama is gisteren naar
het ziekenhuis gegaan, ze
is steeds erg duizelig. Nu
gaat het weer beter met
haar.
Het is hier nu regenseizoen en we zijn allemaal verkouden.
Op 31 mei 2019 was onze
afstudeer dag. We hadden erg gehoopt dat jullie
zouden kunnen komen.

Hendra: onderste rij, tweede van
rechts
Hendra, is voetbalster en was
uitgekozen om de Filippijnen te
vertegenwoordigen bij het Straatkinderen Wereldkampioenschap
Voetbal in Rusland. Hendra heeft
een sport-studiebeurs gekregen
en gaat nu naar een speciale
sportopleiding in Manila.

De vier afgestudeerden in juni 2019 met hun trotse moeders.
Janet met haar dochters Anne Jellica en Anne Magdalene.
En Henrick en Henrod met hun moeder Elizabeth (Liz).
Beide moeders zijn weduwe. Willy, de man van Elizabeth,
spraken we bij ons laatste bezoek in 2012 nog. Hij had diabetes, wat op de Filippijnen een lastige ziekte is. Hij is vorig jaar
overleden.

Maar we snappen dat dat niet
zomaar kan.
Mijn zus en ik zijn nu afgestudeerd net als mijn neven
Henrick en Henrhod. Dat zijn
de zonen van mijn tante Elizabeth. Ik stuur je wat foto’s
van de plechtigheid. Mijn
moeder Janet was er ook bij
aanwezig. Het gaat goed met
haar, ze werkt nog in Macau.
Nu zijn ook Hendra, Tristan,
Junette klaar met school.
Tristan is toegelaten tot de
Bataan Universiteit waar
onze tante Mayfour lesgeeft.
Hij heeft zijn toelatingsexamen en interview gehaald.
Ik ga dit jaar mijn OJT
(stage) doen. Mijn zus Mag-

dalene gaat beginnen met de
lerarenopleiding MAPEH
(Music, Arts, Physical Education and Health = Muziek,
Kunst, Lichamelijke Opvoeding en Gezondheid).
Ik wens jou en je hele familie
een goede gezondheid. Tante
Toos, we zijn jullie eeuwig
dankbaar, niet alleen voor
het geld maar ook voor jullie
steun. Moge God jullie en
ons begeleiden en een goede
gezondheid geven.
Tot de volgende keer,
Anne Jellica Cuñado
Berichtje over Michelle
Michelle was degene die eerder altijd mails stuurde en
vertelde hoe het met iedereen
ging. Na haar huwelijk en de
geboorte van de baby schrijft
AnneJellica ons. Michelle,
haar man Anday en zoontje
Aman wonen nu in Pampanga . Dat is een provincie niet
ver van Manila met San Fernando als hoofdstad. Ze wonen op de voormalige Amerikaanse vliegbasis Clark, waar
nu veel bedrijven zijn gevestigd. Michelles man heeft
daar een baan. Ze komen
regelmatig op bezoek bij Mama en de hele familie.

De familie in de Filippijnen
In de loop van de jaren hebben we wel gemerkt dat de
levensverwachting in de Filippijnen en ook in Indonesië
niet zo hoog is als bij ons in
West-Europa. In de jaren dat
we de familie Yadno kennen
hebben we van verschillende
overlijdens gehoord. In het
afgelopen jaar is schoonzoon
Willy overleden, hij was de
echtgenoot van dochter Liz en
vader van vier van onze studenten. We kregen een foto
waar de familie, net als bij
ons, met Allerheiligen de
graven van familieleden
schoonmaakt en er bloemen
bij zet.

dat het niet zo
goed gaat met
de gezondheid van Mama
Asunsion. Op haar verjaardag, 15 maart, was ze te zwak
om aan de telefoon te komen.
Vorig jaar heeft Mama haar
Mayfour en Tyron die stu75ste verjaardag groot gevierd dent is geworden in Bataan
met alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. (foto) Ze was toen net
weer goed opgeknapt van een
herseninfarct eerder dat jaar.
We hopen dat het snel weer
Mama Yadno 15 augustus
beter met haar gaat.
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vorig jaar toen ze 75 werd

Na de storm.
Op de foto kunnen we zien dat ze niet bang zijn voor wat
regen. Toen de zusters van Geulle geld sch0nken voor de
“Zusterdijk” dachten wij dat deze oplossing voor eeuwig
zou zijn! Maar soms is een tropische bui zo intens dat ze
toch nog natte voeten krijgen. Gelukkig bleef het binnen
nét droog.

Via Facebook kregen we
bericht van dochter Mayfour Liz en haar kinderen bij het graf van Willy

Brief van Fr. John: Beste Toos, Ludo en Ivonne, beste vrienden in Nederland
Ik wil mijn brief beginnen
met jullie allemaal te bedanken namens alle mensen die
die we de afgelopen twee
jaar hebben kunnen helpen
in Flores en Timor. Ik zie het
als Gods voorzienigheid dat
we deze families en vooral
hun schoolgaande kinderen
kunnen helpen.

Een koe kost €250 tot €300,
een geit kost €30-45 en een
varken €45-60. Meestal geven we een familie 2 koeien
of varkens. Tot nu hebben
we 17 families koeien gegeven en 13 families kregen
varkens.

Sommige families die we
steunen zijn vissers, jullie
Mijn organisatie is bijna
hebben hen ontmoet op het
toevallig ontstaan. Mijn fastrand waar ze ons uitnodigmilie wilde iets goeds doen
den op een bbq. Deze vissers
voor anderen en ze hebben
helpen we door nieuwe netbeloofd dat ze elk jaar een
ten te kopen voor het vangen
klein bedrag willen geven
van vis of kreeft. De netten
aan dit goede doel.
kosten 25-30 euro per stuk.
Eigenlijk lijkt het heel erg op We hebben vijf families kunjullie stichting Promise, waar nen helpen met nieuwe netfamilie en vrienden van Toos ten.
een bijdrage geven om andeHet werk van de Charity gaat
re mensen te helpen.
Op deze manier werken onze natuurlijk niet alleen over
koeien, varkens of netten.
beide families aan de boodWe zorgen ervoor dat menschap van Jezus die ons in
sen van een groep elkaar
Mattheus 25 oproept onze
ontmoeten en levensgebeurburen te helpen als ze het
tenissen delen. We hopen
nodig hebben.
daarmee dat ze elkaar motiWe zijn doorgegaan met het veren, helpen en steunen.
werk dat we al jaren doen,
Zo willen we hun blik verruiwe kopen en geven koeien,
men en laten leren van elgeiten en varkens aan fami- kaars ervaringen.
lies die dit nodig hebben.
We steunen ook VrouwenWeefgroepen.

Deze vrouwen in de kampongs
die Toos en Ivonne bezochten,
weven de traditionele
‘kaintenun’ (sarong) die ze op
de lokale markt verkopen om
hun gezin te voeden, en de
kinderen naar school te laten
gaan. Deze vrouwen helpen we Ivonne en Toos bij boeren
met betere materialen en verop West-Timor
beterde weeftechnieken.
Zo kunnen ze beter voor
hun gezinnen zorgen.
Ook deze vrouwen komen
regelmatig bij elkaar om
elkaar te inspireren en te
steunen. Ivonne en Toos
waren aanwezig bij een
van de huiskamervieringen bij een van de
Kreeftenvissers op West-Timor
vrouwen thuis.
We helpen ook met het
schoolgeld voor de getalenteerde kinderen van
de groepen. Zij krijgen
1.000.000 Rupia (€65)
waarmee we hopen hen
te stimuleren om zich te
focussen op hun talenten
en echt hun best te doen
om te studeren. Dat is
iets dat ze vaak niet van
thuis meekregen.
Hartelijke groeten van
Fr. John op Flores.

Weefsters op Flores
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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 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 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 heeft meer
dan 265 miljoen inwoners, de meerderheid (88%) daarvan is moslim.
Dat is niet zo op het eiland Flores, waar het merendeel van de 1,5 miljoen bewoners katholiek is.
Timor, betekent in het Maleis ‘Oosten’. 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.

Financiële verantwoording Stichting Promise
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
toch zoveel kunnen doen voor mensen in de Filippijnen
en in Indonesië.

Toos, Ludo en Ivonne
aan het werk voor Promise.

In kleine en grotere giften en donaties kregen we dit
jaar een bedrag binnen van €2.005,-.
We hebben aan de Filippijnen € 800,- overgemaakt
en ook aan Fr. John werd € 800,- overgemaakt.
De kopieer en verzendkosten van de nieuwsbrief waren
€233,-.
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

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

