Bedankt namens de Bietendag
Zaterdag 24 september 2016

Was een bijzondere dag!
Samen met vele mensen waren we aan het werken of deden mee aan de
sponsorloop voor onze projecten in Chili. Wij kijken dankbaar terug op deze mooie
dag, vol mooie ontmoetingen.

Via deze brief willen wij iedereen bedanken voor hun bijdrage en inzet!
Deelnemers, donateurs, werkgevers en alle betrokkenen…
Dit jaar is er op 2 zaterdagen gewerkt voor de bietendag. Door het mooie
nazomerweer ging het ineens erg hard met de peren en konden er al eerder handjes
ingezet worden om de peren te plukken. Door een groep van 9 is dat met veel plezier
en met mooi weer gedaan en ook de week erna op de 24e was het weer
zonovergoten! Waardoor de werkers en de wandelaars onder goede
omstandigheden bezig waren.
Thema 2016: Muziek.
De opbrengst van dit jaar gaat naar het kindertehuis “Principito De Los Rios” in
Valdivia. Zoals vermeld in de uitnodiging ondersteunen wij dit kindertehuis in
materialen voor een zeer nodige verbouwing die de leefomgeving zal verbeteren
voor de kindjes daar.
sponsorloop
De muziek en de kinderen waren duidelijk aanwezig tijdens de sponsorloop. De
opkomst was minder dan andere jaren, maar degene die er waren hebben genoten
van een mooie wandeling. De wandeling ging via een politiepost van het
indianenreservaat, waar iedereen grondig gecontroleerd werd. In het reservaat
waren 2 echte indianen met prachtig beschilderde pony’s, die door de kleinsten
bereden mochten worden. De creativiteit moest ingezet worden bij een muziekspel.
Aan het einde van het klompenmakerspad zaten twee overspannen medewerkers
van een veel te vol en arm kindertehuis. Zij hadden dringend behoefte aan hulp en
die werd meteen door de wandelaars geboden. Er werden luiers verschoond, piepers
geschild, gevoederd en voorgelezen en dit alles onder een krijsend babygehuil. We
konden ons even verplaatsen naar het huis in Valdivia.
werkplekken
Er is dit jaar op 6 plekken gewerkt en bij Karsten op 2 zaterdagen door ca. 40
mensen. Mooi dat we ook dit jaar weer bij de bekende bedrijven terecht konden om
aan een mooie opbrengst te werken. Dit waren de fruitbedrijven Karsten, Ter
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Hofstede, van der Aarde –Vreeker en Takkencultuur Herman Boon en de families
Harder en Tiny de Wit.

Opbrengst
Na nog vele schenkingen en donaties is het resultaat van dit jaar 11.855 euro. Hierin
zijn ook de giften opgenomen die we het afgelopen half jaar ontvangen hebben van
de vele trouwe sponsors. Hartelijk bedankt hier weer voor.
Nepal
Co en Corrie Reijnders van de Stichting Holland Building Nepal waren ook aanwezig
op de bietendag en hadden beeldmateriaal mee van de zorgkliniek die gebouwd gaat
worden met een deel van de bietendagopbrengst van vorig jaar. In december gaan
zij naar Nepal om de kliniek te openen.

Namens de Bietendag Organisatie bedanken we jullie allemaal weer
voor de vele vormen van bijdrage die wij van jullie hebben mogen
ontvangen! We hopen jullie volgend jaar weer te ontmoeten op de
Bietendag.
De Bietendag Organisatie
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