Aankondiging 36e bietendag 2017 op 16 september

Hallo allemaal,

Hierbij willen wij jullie informeren over de datum van de 36e bietendag.
Deze dag zal dit jaar zijn op zaterdag 16 september 2017. We hebben
gekozen voor deze datum zoveel mogelijk rekening houdend met de verwachte oogsttijd van het
fruit. We hopen dat we weer met een grote groep kunnen fruitplukken, andere werkzaamheden
uitvoeren of meedoen aan de sponsorloop.
Zet deze datum in je agenda!
Dit jaar wordt namelijk een speciale bietendag. We organiseren de bietendag voor het laatst op de
wijze zoals we het al vele jaren doen. Een combinatie van werken, wandelen en een gezellige nazit in
het bietencafé.
We zien de afgelopen jaren dat het aantal deelnemers voor zowel het werk als de sponsorloop
terugloopt. Ook wordt het moeilijker om geschikte werkzaamheden te vinden. De eisen en
regelgeving van de huidige tijd en wederzijdse verwachtingen van zowel de werkgevers en
deelnemers is minder eenvoudig samen te brengen.
We hebben als bietendag organisatie besloten om vanaf 2018 de bietendag in de huidige vorm te
stoppen. Dit jaar hopen we juist met zoveel mogelijk mensen bij elkaar te komen en deze bijzondere
dag te vieren. Heel graag nodigen we jullie als trouwe betrokkenen uit. Om mee te komen werken,
lopen en/of gezellig samen te komen in het bietencafé.
Hoe de toekomst eruit gaat zien, weten we nog niet. De stichting Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit
blijft bestaan en zal de projecten in Chili blijven steunen. Wie weet ontpopt er weer een mooi idee
om op een andere wijze voortgang te geven aan de bietendag. Wie daarover mee wil denken of al
een idee heeft, nodigen we van harte uit om je bij ons te melden.
We laten de mensen in Chili niet in de steek. We blijven ze steunen, zoals het project van het
kindertehuis in Valdivia. Uiteraard houden we contact met Mauricio, Cor Lemmers en Anneke Kok.
In de uitnodiging, die wij eind juli/begin augustus versturen, zullen wij jullie verder informeren.
Tot 16 September!
Wij kijken uit naar jullie komst.
De Bietendag Organisatie

Geld overmaken voor Bietendagprojecten kan op rekening NL09ABNA0526353147 t.n.v. Fondos Solidarios Padre
Dirk de Wit, te Grootebroek. www.bietendag.nl - info 0228-544177
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