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Kerstnieuwsbrief Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit 
 
Lieve familie en vrienden van Fondos Solidarios (Bietendag), 
  
Het is al weer kerstmis. Tijd voor de ‘bietendagbrief’. Kerstmis is de maand waarin de meeste mensen 
zich extra bewust zijn van wat ons mensen bindt met elkaar. En hoe mooi is het dan om te lezen wat 
wij met elkaar hebben kunnen betekenen voor mensen aan de andere kant van de wereld. Mauricio, 
onze vriend in Chili en trouwe bondgenoot van Dirk, schrijft ons hoe zwaar het afgelopen jaar was in 
Chili. ‘Veel mensen hebben dierbaren verloren aan Covid. Elke dag zijn de noden talrijk en de middelen 
steeds schaarser. De mensen zijn teleurgesteld in de regering en de verkiezingen deze maand verlopen 
rommelig. Ik hoop en bid dat we op weg gaan naar een land waar het welzijn en de waardigheid van 
mensen van de eerste orde zijn’.  In deze brief leest u hoe de projecten gegaan zijn die wij gesteund 
hebben. Ook hebben we een aantal nieuwe projecten. 
 

San Pio eetkamerproject 
Vorig jaar hadden we gedoneerd voor de 
renovatie van de eetzaal San Pio. In deze eetzaal 
in de wijk San Pio, een gemeenschap waar veel 
armoede is, werken dagelijks 30 vrijwilligers in de 
eetzaal om 50 maaltijden per dag te verstrekken 
aan de mensen van de straat die kampen met veel 
problemen. Hier kunnen ze samen eten. Ook 
vangen zij iedere zaterdag 25 schoolkinderen op 
om hen te beschermen voor de onveilige situatie 
thuis. De renovatie van het gebouw was hard 
nodig. De renovatie heeft dit jaar plaatsgevonden. 
Onze bijdrage was € 4.495. 
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Voedselhulp ten gevolge van Covid 
Vanwege het feit dat de economische situatie aanzienlijk is verslechterd door de COVID 19 Pandemie, 
zijn in bijna heel Chili de solidariteitskeukens opnieuw  opgezet om voedsel te verstrekken aan mensen 
die hun baan zijn kwijtgeraakt en daardoor hun gezinnen nauwelijks kunnen onderhouden. Mauricio 
heeft momenteel de leiding over twee voedsellokalen. Met onze bijdrage van € 3.840 aangevuld met 
geld van de parochies, hebben ze in 2021 140 mensen 
éénmaal per week een maaltijd kunnen verstrekken en 25 
gezinnen éénmaal per maand een voedselpakket. Mensen 
konden daarnaast een kleine ondersteuning aanvragen bij de 
overheid. Omdat de situatie in Chili niet verbeterd is, is voor 
de periode januari – september 2022 wederom een bedrag 
van € 3.000 gevraagd om de voedselhulp voort te kunnen 
zetten.  
 

40 mm 2021 
Ieder jaar delen wij mee in de opbrengsten van de 40MM in Venhuizen. Ook dit jaar ging de 40 MM 

niet door in verband met het Coronavirus. Toch zijn er weer allerlei wandelaars geweest die geld bijeen 

hebben gebracht. Zo ook de familie de Nijs. In 2021 hebben wij het mooie bedrag van € 1.000 

ontvangen. Dit hebben we gebruikt voor de financiering van de voedsellokalen.  

 
 

Opleiding tot bakker 
Het huis voor Migranten in Valdivia is nu een jaar open. In dit huis worden 
vluchtelingen opgevangen en geholpen om te integreren in de Chileense 
samenleving. Fondos Solidarios had eerder al een donatie gedaan voor de 
aanschaf van meubels en artikelen om goed te kunnen wonen. Het afgelopen 
jaar hebben we gedoneerd voor hun plan om een bakkersopleiding te starten. 
Het doel was dat de immigranten die er wonen worden opgeleid tot 
gekwalificeerd bakker zodat ze een baan kunnen vinden.  Het afgelopen jaar 
zijn acht mensen opgeleid. Het geld (€ 1.000) werd besteed aan de kosten voor 
de docent en bakkersmaterialen. Voor 2022 vraagt Mauricio € 600 voor 
bakkersmaterialen om een nieuwe groep leerlingen te kunnen opleiden.  

http://www.bietendag.nl/
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Naaimachines voor het Agatha Amani House. 
Inmiddels weet u dat wij af en toe een project buiten Chili steunen. Dit zijn projecten die via goede 

bekenden op ons pad komen. We kijken altijd kritisch of het project goed georganiseerd is en of er 

een goed bereikbaar contactpersoon is die het project aan den lijve heeft mogen aanschouwen en 

verslag kan uitbrengen over de besteding van onze donaties. Dit jaar vroeg José Beerepoot of wij 

haar project agathaamanihouse.org willen steunen. “Hoi, ik ben José en ik ben als vrijwilliger aan het 

werken in het Agatha Amani House, een safehouse in Naivasha in Kenia. Het is een opvang voor 

vrouwen die seksueel of huiselijk geweld hebben meegemaakt. Deze opvang probeert 

zelfonderhoudend te zijn. Er is een groentetuin, fruitbomen, kippen en koeien. Er wordt gekookt op 

biogas en ook wordt oud-plastic gebruikt om huisjes mee te bouwen (zie foto)”.   

 

Nadat in de eerste drie maanden wordt gewerkt aan trauma verwerking en het sociaal sterker maken 

van de vrouwen, werken ze op de boerderij en doen ze vaardigheden op die ze kunnen gebruiken na 

hun tijd in de opvang, zodat ze zichzelf (financieel) kunnen onderhouden. Bietendag heeft 

naaimachines gesponsord als een van de vaardigheden die we willen aanleren, omdat het voor een 

vrouw in Kenia een goede bron van inkomsten kan zijn. In de opvang leren we de vrouwen tassen te 

naaien die we kunnen verkopen op de markt. Met de opbrengsten kunnen we investeren in nieuwe 

stoffen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. We hebben in 2021 €1000 gedoneerd voor de aanschaf 

van naaimachines en stoffen. De dames waren super enthousiast bij het uitpakken van de machines 

en hopen snel te beginnen met de eerste cursus.  

 

 

 
 

http://www.bietendag.nl/
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Veel dank en fijne 
feestdagen 
Wij denken dat wij met deze 
projecten de nagedachtenis van 
‘padre’ Dirk weer voortgezet 
hebben. Dat kan niet zonder 
Mauricio en de mensen met wie 
hij werkt. Wij zijn hen heel 
dankbaar voor hun niet aflatende 
inzet voor mensen die hulp en 
steun hard nodig hebben. Maar 
wij zijn u, geweldige donateurs, 
ook weer ontzettend dankbaar. 
Want zonder u is dit niet mogelijk. 
En uw gift krijgt in 2022 ook weer 
een goede bestemming. 
 

 
 
 
Wij wensen iedereen veel liefde en gezondheid toe en mooie feestdagen met hoop voor de toekomst 
en heel veel lichtjes en in 2022 weer echte ontmoetingen.  
 

 
 
Hartelijke groet, 
 
Inge en Yvonne de Nijs, Annabel Grooteman, Mireille en Carolien de Wit. 

http://www.bietendag.nl/

