Bedankt!
Voor een mooie Bietendag 2013 ..
De 32ste Bietendag was een mooie dag…

Op Oosteinde 133 kwamen we samen onder de zon!
Het bijzondere van dit jaar en waar wij dankbaar voor zijn is:











De vele bekende vrienden en familie van de Bietendag die
ook dit jaar weer gekomen zijn en de nieuwe vrienden! Wij
waren blij te zien dat nieuwe gezichten de Bietendag wisten te vinden. Welkom iedereen!
Het mooie moment van Herdenking en waardige stilte voor Piet de Wit, mede oprichter
van de Bietendag omdat hij voor het eerst niet meer onder ons is.
De gezelligheid in het bietencafé waar iedereen er was om bij te praten met het genot van
de fantastische gesponsorde salades, brood, vertrouwde kinnebakspek, hapjes en het
koude biertje in de zon!
De komst van een groepje Chiligangers die ons hun mooie foto’s en verhalen hebben
getoond.
De groep vrienden die hun jaarlijkse uitje bij de Bietendag vierden door gezellig te
werken bij 2 bedrijven en in Berkhout bij elkaar kwamen bij de borrel. Mannen bedankt!
Wie volgen jullie op?
De vele werkzaamheden die zijn verricht bij de verschillende bedrijven/particuliere
initiatieven. Hoewel het weer geweldig was zat de tijd ons niet mee wat betreft het fruit
plukken. Door het koude voorjaar lieten de appelen en peren langer op zich wachten dan
verwacht. Geweldig dan ook dat een groep mensen bereid was een week later voor ons te
werken in het fruit! En dat andere mensen en bedrijven zich zo flexibel hebben getoond
om allerhande andere werkzaamheden aan te pakken. Volgend jaar gaan we weer voor
meer fruit!
De geweldige opkomst voor de sponsorloop. Oud en Jong liepen samen en stonden open
om samen met ons de verschillen tussen arm zijn en rijk zijn te ervaren betreft kansen
voor sporten, op de universiteit, de voedselbank en bij de tandarts.. een spannend
avontuur..
De dankbare reacties uit Chili en het enthousiasme waarmee zij aan hun projecten werken
en hun ervaringen met ons delen. De Bietendag doet weer beseffen dat we heel waardevol
voor elkaar bezig zijn!

De opbrengst op de dag zelf was: € 9.200
Na nog vele schenkingen/sponsoring is de uiteindelijke opbrengst van Bietendag 2013: €12.500

Een geweldig bedrag dankzij iedereen!
Geld overmaken voor Bietendagprojecten kan op rekening NL09ABNA0526353147 t.n.v. Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit, te
Grootebroek. www.bietendag.nl – info Nop van Warmerdam 0228-544177 of Jan en Afra 0228-517836
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 37 13 64 23 en ANBI registratie (giften zijn
onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting)

Dit jaar hebben we gewerkt voor de volgende projecten:
Vrouwen die hun leven weven (vormgeven): “Sociale promotie” voor arme vrouwen van
de parochie La Merced, in Valdivia. D.m.v. materialen voor handwerk.
Principito de los Rios: Dit betreft een nieuw project, onderdeel van Cifan (bisdom van
Valdivia) en gefinancierd door SENAME, en is direct verbonden met de opvang van
zuigelingen, en peuters , die zeer kwetsbaar zijn in hun rechten, door slechte verzorging,
mishandeling, verwaarlozing, verlaten etc. Opbrengst is voor de renovatie van het tehuis.
Eetkamer ‘Solidario’ in de wijk Yanez Zavala: In de wijk Yanez Zavala bestaat een
sociale eetkamer (kantine) waar iedere zaterdag ongeveer 50 mensen komen eten. Verschillende
organisaties in de stad werken hier al aan mee, maar wij willen ze graag een handreiking doen om de
kwaliteit en voorzieningen te verbeteren.
Programma Integrale gezondheid in Herberg La Leona 2013: Dit programma heeft het doel
vrouwen in kwetsbare situaties een plek te bieden in Herberg La Leone waar ze steun ondervinden. De
regio is een van de drie armsten van Chili, waardoor aan de fysieke, psychologische en emotionele
gezondheid van de bevolking minder aandacht wordt besteed.
Voor foto’s en meer informatie zie www.bietendag.nl of op Facebook
( facebook.com/bietendag.organisatie.1276)
Bedrijven waar is gewerkt:

Particulieren:

Rob de Wit
Ed v.d.Geest
Fa. Karsten
Marcel Bot IMS Medical
Cees.Bakker CEBA
John Boots

Jaap Boender
Tiny de Wit
Nop en Carolien

Natuurlijk hopen we jullie allemaal weer te zien in het volgende jaar!
Datum zal rond zaterdag 20 of 27 september 2014 zijn (afhankelijk van de fruitoogst)

Vriendelijke groet,
Het Bietendag comité
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