
Uitnodiging	  bietendag	  
Zaterdag	  6	  september	  2014	  
Graag	  nodigen	  wij	  jullie	  uit	  voor	  de	  33e	  bietendag.	  

Kom	  samen	  met	  ons	  werken	  of	  wandelen	  en	  neem	  gerust	  vrienden	  en/of	  
familie	  mee..	  Want	  Iedereen	  is	  welkom!!	  	  

Tijdens	  de	  bietendag	  willen	  wij	  geld	  bijeen	  brengen	  voor	  projecten	  in	  Chili	  en	  minstens	  zo	  
belangrijk:	  jullie	  ontmoeten!	  	  

Chili	  en	  de	  bietendag.	  Al	  jaren	  met	  elkaar	  verbonden	  dankzij	  Dirk	  deWit.	  	  
We	  hebben	  elkaar	  	  in	  al	  die	  jaren	  al	  veel	  gegeven:	  	  kansen,	  mogelijkheden,	  vriendschappen,	  
mooie	  gesprekken,	  kennis,	  wijsheid,	  bijzondere	  ontmoetingen,	  indrukwekkende	  reizen,	  fruit,	  
bloemen,	  wijn	  en	  ga	  zo	  maar	  door.	  	  

Bietendag	  gaat	  voor	  ons	  dus	  niet	  alleen	  over	  geven	  aan	  Chili	  en	  daarom	  hebben	  wij	  dit	  jaar	  
als	  Thema	  “Geven	  en	  Nemen”	  gekozen.	  Om	  al	  wandelend	  en	  werkend	  te	  ontdekken	  wat	  wij	  
“geven	  aan”	  en	  “nemen	  van”	  Chili	  en	  andersom.	  	  

Zoals	  misschien	  is	  opgevallen	  is	  de	  Bietendag	  vroeg	  dit	  jaar:	  6	  September!	  
De	  reden	  voor	  deze	  vroege	  datum	  is	  om	  voldoende	  beschikbaarheid	  te	  creeeren	  voor	  het	  
fruitplukken!	  Veel	  mensen	  tonen	  belangstelling	  voor	  werken	  in	  het	  fruit.	  De	  afgelopen	  jaren	  
misten	  we	  regelmatig	  deze	  mogelijkheid	  omdat	  het	  fruit	  al	  geplukt	  was.	  	  Na	  overleg	  met	  
verschillende	  fruitbedrijven	  hebben	  wij	  voor	  deze	  vroege	  datum	  gekozen.	  	  

Dit	  jaar	  hebben	  we	  de	  volgende	  mooie	  projecten	  geselecteerd:	  

Opleiding	  en	  ondersteuning	  van	  de	  gemeenschapsleiders	  –	  1342	  euro	  
Dit	  is	  een	  gemeenschaps	  project	  waarbij	  onderwijs-‐en	  opleidingsactiviteiten	  worden	  
georganisseerd	  die	  zijn	  gericht	  op	  de	  leiders	  van	  een	  gemeenschap	  zodat	  ze	  zelf	  sociale	  
projecten	  kunnen	  beheren	  ten	  voordele	  van	  hun	  eigen	  gemeenschap.	  	  Onderwerpen	  zijn	  
onder	  andere	  het	  belang	  van	  goed	  team	  werk,	  samenwerkingsverbanden	  en	  netwerken	  met	  
andere	  maatschappelijke	  organisaties.	  40	  leiders	  van	  de	  stad	  Valdivia	  gaan	  deelnemen.	  	  
Zelfontwikkeling	  Workshop	  /	  personeel	  van	  CIFAN	  –	  2684	  euro	  
Dit	  betreft	  workshops	  en	  begeleiding	  voor	  de	  medewerkers	  van	  CIFAN.	  Zij	  zullen	  werken	  aan	  
technieken	  van	  zelfzorg,	  mentale	  gezondheid	  en	  opbouwen	  van	  goede	  relaties	  in	  hun	  
hulpverlening	  aan	  de	  deelnemers	  van	  Cifan.	  Door	  te	  werken	  aan	  goede	  onderlinge	  relaties	  
willen	  zij	  werken	  aan	  een	  veilige	  omgeving	  om	  te	  wonen	  en	  te	  werken	  voor	  de	  deelnemers	  
en	  werknemers.	  Op	  het	  moment	  dat	  de	  relaties	  tussen	  mensen	  verbeteren,	  verdiept	  
dat	  de	  kwaliteit	  van	  het	  verblijf	  bij	  CIFAN	  en	  de	  bescherming	  van	  de	  deelnemers	  en	  
hun	  families.	  Aan	  de	  	  workshop	  nemen	  34	  personen	  deel.	  
Project	  Integrale	  Gezondheid	  in	  Herberg	  La	  Leona	  –	  3100	  euro	  .	  	  
Ook	  dit	  jaar	  steunen	  we	  het	  project	  van	  Anneke	  Kok	  gericht	  op	  de	  vrouwen	  in	  Talca	  en	  
omgeving.	  Er	  worden	  bijeenkomsten	  georganiseerd	  voor	  groepen	  vrouwen	  die	  in	  de	  
hulp	  aan	  anderen	  voorbij	  gaan	  aan	  zichzelf.	  Ze	  hebben	  geen	  gelegenheid	  om	  bij	  te	  
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komen	  	  en	  uit	  te	  rusten	  en	  missen	  soms	  technieken	  om	  zich	  zelf	  te	  zelfbeschermen.	  Deze	  
bijeenkomsten	  geven	  die	  gelegenheid	  waardoor	  ze	  nieuwe	  energie	  kunnen	  opdoen,	  
technieken	  leren	  om	  zichzelf	  beter	  te	  beschermen	  en	  daarmee	  ook	  weer	  anderen	  beter	  
kunnen	  bijstaan.	  	  

Praktische	  informatie:	  	  
Werken:	  
Kom	  bijvoorbeeld	  een	  dag	  werken	  bij	  een	  bedrijf	  in	  West-‐Friesland	  met	  vrienden,	  familie	  en	  
bekenden.	  Wij	  hebben	  verschillende	  fruitbedrijven	  benaderd	  en	  ook	  een	  aantal	  andere	  
vertrouwde	  bedrijven	  van	  voorgaande	  jaren	  hebben	  werkplekken	  aangeboden.	  	  

Er	  wordt	  gewerkt	  van	  7.30	  u	  tot	  15.00	  uur.	  
Opgeven	  voor	  werken	  kan	  tot	  en	  met	  25	  Augustus	  2014	  bij	  Nop	  van	  Warmerdam:	  
Telefoon:	  0228-‐544177	  of	  via	  onze	  website	  www.bietendag.nl	  of	  via	  onze	  Facebook	  pagina.	  
Voor	  aanmeldingen	  na	  25	  Augustus	  kunnen	  wij	  mogelijk	  geen	  werk	  garantie	  geven	  in	  
verband	  met	  de	  planning	  bij	  de	  bedrijven	  en	  het	  aantal	  werkplaatsen.	  Bij	  onverwachte	  
afwezigheid	  na	  opgave	  dit	  graag	  tijdig	  melden	  in	  verband	  met	  de	  planning	  en	  verwachtingen	  
van	  het	  bedrijf.	  	  Na	  opgave	  nemen	  wij	  contact	  met	  u	  op	  voor	  verdere	  details.	  

Sponsorloop:	  
Ook	  organiseren	  we	  natuurlijk,	  voor	  jong	  en	  oud,	  de	  sponsorloop!	  	  
Het	  wordt	  weer	  een	  gezellige	  en	  interactieve	  tocht	  van	  maximaal	  7	  km	  met	  als	  thema:	  
“Geven	  en	  Nemen”	  

Tussen	  13.15	  en	  13.30	  uur	  kan	  er	  gestart	  worden.	  
Opgave	  is	  niet	  nodig:	  we	  ontmoeten	  u	  aan	  de	  start	  op	  Oosteinde	  nr	  133	  te	  berkhout!	  
De	  sponsorlijst	  sturen	  we	  als	  bijlage	  mee.	  
Net	  als	  vorig	  jaar	  starten	  we	  de	  sponsorloop	  vanaf	  de	  prachtige	  boerderij	  van	  Dorus	  en	  
Sandra	  de	  Wit	  en	  daar	  eindigt	  de	  sponsorloop	  ook.	  	  

Eigen	  initiatieven:	  
Eigen	  ideeen	  en	  iniatieven	  voor	  werkzaamheden	  voor	  de	  bietendag	  zijn	  natuurlijk	  ook	  weer	  
welkom!	  Dit	  kunt	  u	  voor	  de	  bietendag	  doorgeven	  aan	  Nop	  van	  Warmerdam:	  0228-‐544177.	  

Adres	  Bietencafe:	  	  
Na	  een	  dag	  werken	  of	  wandelen,	  komen	  we	  vanaf	  15.00	  uur	  bij	  elkaar	  in	  het	  Bietencafé:	  	  
Ook	  dit	  jaar	  	  op	  Oosteinde	  133	  te	  Berkhout	  bij	  Dorus	  en	  Sandra	  de	  Wit.	  	  
Parkeren	  kan	  op	  het	  land	  achter	  de	  Boerderij	  van	  de	  familie	  Peetoom,	  volg	  de	  borden...	  

Er	  staat	  koffie,	  drank	  en	  lekkernij	  voor	  jullie	  klaar	  en	  er	  worden	  films	  van	  voorgaande	  jaren	  
en	  foto’s	  van	  de	  projecten	  getoond.	  

Graag	  laten	  we,	  via	  Mauricio	  Meza	  en	  Anneke	  Kok,	  aan	  de	  mensen	  in	  Chili	  weten	  dat	  onze	  
betrokkenheid	  bij	  de	  mensen	  in	  Chili	  groot	  is	  en	  willen	  we	  van	  de	  33ste	  Bietendag	  weer	  een	  
bijzondere	  dag	  maken..	  

Wij	  kijken	  er	  naar	  uit	  jullie	  te	  ontmoeten…  
De	  Bietendag	  organisatie	  


