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Op zaterdag 24 september 2011 is het voor de dertigste keer 
Bietendag.  

 

Al dertig jaar lang werken we met veel mensen één zaterdag per jaar 
om geld bijeen te brengen voor projecten in Chili. In die dertig jaar is 
er veel veranderd. We begonnen met bietenrooien maar door de 
mechanisatie van het bietenrooien was daar geen handwerk meer in 
te doen. Gelukkig boden toen diverse bedrijven in West-Friesland 
werkplekken aan voor Bietendagwerkers. Deze fruit-, bollen-, 
natuursteen- en andere voornamelijk agrarische bedrijven dragen 
Bietendag al weer jaren een warm hart toe en zonder hun support 
zou Bietendag niet geworden zijn wat het tegenwoordig is. Ook 
werd de sponsorloop toegevoegd aan de Bietendagactiviteiten. Door 
de jaren heen waren er talloze initiatieven die extra geld voor 
Bietendag opbrachten zoals fietstochten, klaverjassessies, visvangsten 
en er zijn zelfs een paar jaar een kapster en masseur actief geweest 
op Bietendag. Deelnemers kwamen en gingen en ook aan de 
Chileense zijde kregen we te maken met wisselingen in de wacht met 
als belangrijkste gebeurtenis het overlijden van onze dierbare Dirk de 
Wit op 1 november 2005: de man waar het allemaal om begonnen is.  
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In deze nieuwsbrief daarom een terugblik op de afgelopen 30 jaar en een kijkje naar de 
toekomst. Maar natuurlijk staat deze nieuwsbrief ook in het teken van het heden: in de 
bijlage geven we aan hoe het is gegaan met de projecten die we vorig jaar gedoneerd 
hebben. In een volgende nieuwsbrief geven we aan welke projecten we dit jaar willen 
steunen. 
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Meedoen!!!! Meedoen!!!! 
Maar deze nieuwsbrief is vooral een oproep aan iedereen om op 24 september 2011 met 
vele vrienden en oud-Bietendagdeelnemers mee te doen aan Bietendag 2011. Zo kunnen 
we van dit 30e Bietendag jaar een knaljaar maken om nooit te vergeten!!   
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Hoe Bietendag begonnen is 

Begonnen als familiewerkdag 

Bietendag is in 1981 ontstaan als plan van de familie van missionaris 
Dirk de Wit. Met een dag Bietenrooien bij de Fa D. de Wit&Zonen met 
de hele familie (een grote familie!!) wilde zij geld verdienen om het 
werk van Dirk in Chili te steunen.  

De eerste jaren waren het echt familiedagen. Maar krantenknipsels 
over Bietendag van eind jaren tachtig vertellen al over 120 
Bietendagdeelnemers die aan het rooien zijn ‘voor mensen die geen 
rooie cent hebben’. Bietendagen waarbij drie generaties De Witten, 
vrienden en kennissen en daar weer vrienden en kennissen van op 
een lange rij lagen te Bietenrooien.  

Toen de bietenrooimachine zijn intrede deed, werden er andere werkzaamheden 
gevonden om het Bietendaggeld bij elkaar te verdienen. Werkzaamheden zoals 
bollenplanten, fruitplukken en onderhoudsklussen op verschillende Westfriese bedrijven. 
Ook kwam er een sponsorloop. De laatste jaren hebben gemiddeld zo’n 150 mensen een 
bijdrage geleverd aan Bietendag en was de opbrengst steeds zo’n 13.000 euro. 

Opvolgers van Dirk 
Begin 2000 heeft Dirk zijn werkzaamheden m.b.t. het aansturen van ‘Bietendagprojecten’ 
overgedragen aan een paar van zijn Chileense collega’s en tevens zeer goede vrienden. 
Om dit ook naar de Nederlandse zijde van Bietendag goed te kunnen regelen werd 
‘Fondos Solidarios Padre Dirk’ (solidariteitsfonds) opgericht. Na Dirk zijn overlijden zijn de 
contacten voor projecten in Chili uitgebreid. Zo is er de laatste jaren structureel steun 
geweest voor projecten van het Chileense kindertehuis Cifan, voor het 
vrouwenopvanghuis van de Nederlandse Anneke Kok en voor de activiteiten van 
‘Nederland helpt Chili’ die de slachtoffers van de aardbeving in Chili in 2010 helpen met 
de wederopbouw van hun leefomgeving. 

Bijzondere sfeer 
Karakteristiek aan Bietendag is de gemoedelijke sfeer. De meeste mensen ervaren een dag 
‘met zijn allen met de handen in de modder voor Chili’ en het daarna zo welverdiend 
‘nazitten’ in het Bietendagcafé, als zeer ontspannend. Die sfeer is al die jaren hetzelfde 
gebleven. Wat ook hetzelfde gebleven is, is een vaste club trouwe Bietendagwerkers, de 
soepploeg met de traditionele erwtensoep en de gulle gevers van cyclamen en lekkernijen 
bedoeld om de Bietendagwerkers een hart onder de riem te steken. Bietendag kan zich 
nog steeds jaarlijks verheugen op nieuwe deelnemers, nieuwe giften of nieuwe 
initiatieven waardoor Bietendag ieder jaar weer een verrassing is voor zowel Nederland 
als Chili. 

Met open armen ontvangen worden in Chili 
Chili is een republiek in Zuid-Amerika, ingeklemd tussen het Andesgebergte in het oosten 
en de Stille Oceaan in het westen. Het land strekt zich hemelsbreed meer dan 4200 km 
lang uit langs de Grote Oceaan en is minimaal 64 km breed en maximaal 350 km. Aan dit 
land met zijn Atacama woestijn in het Noorden, zijn centrale vruchtbare vallei in het 
midden (de Chileense wijn!!!), Patagonië met zijn indrukwekkende gletsjers in het Zuiden 
en het imponerende Andesgebergte over de hele lengte van het land hebben al heel wat 
vrienden en familie van Dirk de Wit een bezoek gebracht en hun hart verpand. Bij alle 
Chileense vrienden van Dirk de Wit staat nog steeds de deur wijdt open voor zijn familie 
en kennissen uit Nederland. 

 
 
 



De projecten die we gesteund hebben… 
 
Zie de bijlage bij deze brief en op onze website. 
 
www.bietendag.nl 
 

Bietendagformule: 

Op Bietendag kun je met je vrienden of collega’s een dag werken of 
meedoen aan de altijd zeer creatieve sponsorloop (7 km) voor het goede 
doel. Stel je voor: bij het krieken van de dag sta jij in een appel- of 
perenboomgaard. De zon komt op, de dauw hangt aan de bladeren, het 
ruikt naar fris gras en behalve de fluitende vogeltjes is het heerlijk stil....... Er 
wordt gewerkt van 7:30 tot 15:00 uur. Halverwege de ochtend is er een 
koffiepauze en tussen de middag een lunchpauze. Het loon dat je verdient 
is voor welzijnsprojecten in Chili.  

Je kunt je met je team opgeven voor Bietendag via de website of via onderstaand contact. 
De Bietendagorganisatie regelt een werkplek bij een agrarisch bedrijf. De deelnemers 
moeten zelf zorgen voor werkkleding en lunch. Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd. 
Na het werk worden alle deelnemers vrijblijvend uitgenodigd in het Bietendagcafé in 
Berkhout. Daar wordt iedereen getrakteerd op drankjes en hapjes. Ook wordt de 
opbrengst van de dag dan bekend gemaakt. 
 

Voor de sponsorloop moet je om 14:00 uur aanwezig zijn bij de start van 
de sponsorloop op het Oosteinde 112 in Berkhout. 

Leen je brain aan Bietendag 
Wij, organisatoren van Bietendag, zijn altijd bezig met het vraagstuk hoe we Bietendag zo 
aantrekkelijk mogelijk kunnen houden. Zo hopen we dat mensen blijven meedoen aan 
Bietendag. Dit jaar vragen we zo veel mogelijk mensen om mee te denken over de 
toekomst van Bietendag. Dit doen we onder het motto: Leen je brain aan Bietendag. Heb 
je een idee voor bietendag? Mail dit dan naar info@bietendag.nl. De beste ideeën worden 
gepresenteerd op Bietendag 2011 en zullen zeker gebruikt worden! 

Contact: 
Meer informatie over deelname aan de Bietendag (werkzaamheden en sponsorloop) vind 
je op www.bietendag.nl.  
Mail naar: info@bietendag.nl  
Tel nummer: 0228-517836 
           0228-544177 
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