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Bedankt namens de Bietendag   

Zaterdag 26 september 2015 was een bijzondere dag!  
Samen met vele mensen waren we aan het werken of deden mee aan de sponsorloop 
voor onze projecten in Chili. En dit jaar ook voor een speciaal project in Nepal, na de 
verwoestende aardbeving in April 2015. Wij kijken dankbaar terug op deze mooie 
dag, vol mooie ontmoetingen. 
 
De feiten: 

Totale opbrengst per Dec 2015: 13.249,00 Euro. Aantal deelnemers op Bietendag: 54 
werkers en 44 sponsorlopers. Aantal bedrijven waar gewerkt is: 7. Iedereen, deelnemers, 
donateurs, werkgevers en alle betrokkenen… ontzettend bedankt voor jullie bijdrage en 
inzet! 

 
Chili en de bietendag. Al jaren met elkaar verbonden dankzij Dirk de Wit.  
En hoe wij verbonden zijn hebben wij, Koen en Mireille, mogen ervaren tijdens onze 
reis naar Chili in Oktober en November. Waar wij zeer warm verwelkomd zijn door 
Cor, Erla, Mauricio, Anneke, Sergio en Elza en hun kinderen, Susie en Esteban. De 
Chileense familie en vrienden van Dirk de Wit. 1 November was het tien jaar geleden 
dat Dirk was overleden. Een prachtige ceremonie, geleid door Mauricio, heeft ons 
wederom doen ervaren hoe Dirk voortleeft in ons allen en hoe sterk onze 
verbondenheid met Chili daardoor is. Prachtige gesprekken, mooie herinneringen en 
hartverwarmende gebaren, een huis, een bed, een maaltijd en het prachtige graf vol 
bloemen als ontmoetingsplek voor iedereen, met uitzicht op de oceaan. Het voelde 
voor ons als een “thuis” bij onze Chileense familie.   

Thema 2015: “Zorg voor Elkaar” ... en dat hebben wij in Chili ervaren! 
Onze eerste bezoek was bij Anneke Kok, van Stichting Stem voor Vrouwen. Zij heeft 
ons laten zien hoe zij met hart en ziel verbonden is met de vrouwen in Vilches en 
omgeving, en hoe zij erin slaagt vrouwen met elkaar te verbinden. De kracht van 
aandacht voor en in contact zijn met elkaar, wat is dat fijn. 

Pater Cor Lemmers en Erla hebben ons verwend, samen met Cor hebben we enkele 
oude projecten bezocht om te concluderen dat bijvoorbeeld de Padre Dirk Salon er al 
die tijd nog prachtig bijstaat en volop wordt gebruikt door de gemeenschap.  

Wij waren erg onder de indruk van Pater Mauricio Meza, ons contact persoon en 
coördinator voor de projecten in Chili in de regio Valdivia. Hij heeft ons laten zien hoe 
waardevol onze projecten zijn. We hebben mooie gesprekken gehad over zijn 
toekomstvisie en wat wij als Bietendag kunnen blijven betekenen. Dit gaat zeker 
resulteren in mooie projecten ook voor de komende jaren. Het was fijn om echt even 
samen te zijn, te praten, te delen en om te zien hoe Mauricio in contact staat met de 
mensen, met de projecten. Zijn integriteit, visie en toch ook zakelijkheid en 
duidelijkheid maakte ons trots dat wij, via Bietendag, onze bijdrage mogen geven.  

http://www.bietendag.nl/
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Met Mauricio bezochten we verschillende projecten; o.a. het huis van het 
kindertehuis van Cifan, al jaren een project door ons ondersteunt, was door een 
grote brand echt ernstig beschadigd. Om de kinderen te ontmoeten in hun tijdelijke 
onderkomen heeft indruk op ons gemaakt, het besef van hun onzekere toekomst 
raakte ons.  

Ook het ontmoeten van de krachtige meiden die een kindertehuis beheren met 12 
baby’s en ongeveer 14 peuters en kleuters tot 5 jaar was indrukwekkend. Zoveel 
liefde en aandacht als zij geven aan de kinderen is prachtig, maar o wat mis je de 
pappa’s en mamma’s voor deze kinderen. De kleuters en peuters speelden 
enthousiast met de prachtige schommels en tuin speelgoed gekregen van de lagere 
school Sint Jozef uit Venhuizen. Wat is dat speelgoed op zijn plaats! En wat hebben 
wij schommels lopen duwen en staan kijken naar “kunstjes” van de kinderen terwijl 
ze constant aandacht vroegen door Tia, Tio (Oom, Tante) naar ons te roepen.  
Volgend jaar gaan we zeker meer horen over deze club mooie kinderen.    

Het ouderen huis voor de allerarmste ouderen was een ander confronterend maar 
rijk bezoek. Het mantelzorg support project van dit jaar, werd hierdoor helemaal in 
perspectief geplaatst want je gunt ieder mens, ook in de laatste fase van het leven, 
zorg en aandacht, een dak en eten. Dit project is bedoeld om de oudere mensen, die 
vereenzaamd en arm zijn, te vinden en te linken aan aanwezige opvang 
mogelijkheden.  

Het was een prachtige ervaring, hieronder een kleine impressie in foto’s. Op 
www.bietendag.nl zullen wij meer foto’s gaan plaatsen voor geïnteresseerden.  

Nepal  
Inmiddels zijn Co en Corrie Reijnders van Stichting “Holland Building” Nepal weer 
teruggekeerd uit Nepal. Ook zij hadden een indrukwekkende reis met mooie 
contacten. In Nepal werden zij geconfronteerd met de enorme schade door de 
aardbevingen en het beperkt kunnen reizen door een gebrek aan brandstof.  Hun 
reis verliep anders dan gepland. Lees hun verslag op www.bietendag.nl. In februari 
hopen zij volle goede moed terug te keren naar Nepal. Zie: www.shbn.nl      

Namens de Bietendag Organisatie wensen wij jullie fijne feestdagen en een mooi 
2016 vol aandacht voor en contact met al het goede om ons heen.. 
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