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Bedankt Bietendag!  
   
 

Zaterdag 16 september 2017 
36 jaar lang hebben wij samen tijdens de Bietendag geld bijeen gebracht voor 
projecten in Chili en minstens zo belangrijk: elkaar mogen ontmoeten!  

Chili en de Bietendag. Al jaren met elkaar verbonden dankzij Pater Dirk de Wit.  
Er zou geen Bietendag en Fondos Solidarios geweest zijn zonder deze man met zijn 
mooie werk in Chili en de enthousiaste en betrokken eerste ideeen  van Koos 
Groot en Piet de Wit, samen met de hele familie de Wit de oprichters van de 
Bietendag! 

Zoals vermeld en uitgelegd in de vooraankondiging in 2017, was dit jaar een heel 
speciale Bietendag omdat we de Bietendag voor het laatst op deze wijze 
georganiseerd hebben. Een combinatie van werken, wandelen en een gezellige nazit 
in het Bietencafé.  
 
Het was een prachtige dag waarbij er hard gewerkt is bij vele bedrijven, waar de 
soep voor de laatste keer werd opgediend en een paar goede centen zijn verdiend. 
Vele gesprekken tijdens het werk gingen vast over vele jaren met herinneringen. Ook 
de wandelroute over het bietenveld zorgde voor veel verrassingen... De kinderen 
vertelden dat ze nu eindelijk wisten hoe je met de hand een biet moest rooien en erg 
veel respect hadden voor de oude tijden! Jochem Meijer stond op te treden als een 
jukebox langs het pad! En de lipdub wist de saamhorigheid van de bietendag tot in 
de kern te raken! Prachtig! Schouder aan Schouder.. dat stonden we! 
Kijk terug: https://www.youtube.com/watch?v=419rb5_38Ws 
 
Bij terugkomst in het Bietencafé hebben we genoten van de muziek van Arjan en 
Albert Steltenpool met onder andere hun speciale Bietenlied “in de Herfst d’r is een 
dag”. Luister naar het mooie lied en kijk naar de vele foto’s: 
https://www.youtube.com/watch?v=e2toFBX7eAE 
 
De Opbrengst 
 
De actuele totale opbrengst van deze prachtige dag en de donaties die binnen 
kwamen in 2017 tot 31-12-2017 is: €9.386 
 
Iedereen ontzettend bedankt voor uw steun en bijdrage fysiek en financieel voor dit 
geweldige resultaat! 

De deelnemers, de bedrijven en de mensen die er niet bij konden zijn maar in een 
andere vorm hebben bijgedragen! Ook  weer bedankt voor de jaarlijkse gesponsorde 
lekkernijen als appels, kinnebak, koekjes, salades en brood! 

http://www.bietendag.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=419rb5_38Ws
https://www.youtube.com/watch?v=e2toFBX7eAE
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Hoe de toekomst eruit gaat zien? 
 
De stichting ‘Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit’ blijft bestaan en zal de projecten 
in Chili blijven volgen en steunen.  
 
Inmiddels is de groep die de stichting blijft beheren bij elkaar gekomen en de 
volgende rollen zijn vooralsnog verdeeld: 
 
Voorzitter: Inge de Nijs 
Penningmeester a.i.: Inge de Nijs 
Secretaris: Sandra de Wit-Vis 
Algemeen bestuursleden:  
Mauricio Meza in Chili 
Annabel Grooteman, Yvonne de Nijs en Mireille de Wit: communicatie, PR en 
activiteiten.  
 
Dit jaar gaat deze groep zich focussen op het overdragen van het belangrijke werk 
van Jan en Afra,  en kijken we naar aanpassingen in de statuten in overleg met de 
voorgangers. Daarnaast houden wij contact met onze projecten en ook de komende 
jaren kunt u van ons de nieuwsbrief ontvangen waarin we u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen rond onze projecten in Chili.  
 
Dit jaar staat er nog geen evenement gepland om geld in te zamelen maar wie weet 
ontpopt er weer een mooi idee om op een andere wijze voortgang te geven aan de 
Bietendag in deze nieuwe fase. Wie daarover mee wil denken of een eigen iniatief 
wil organiseren nodigen we van harte uit om je bij ons te melden.  
 
Groet van Mauricio 
Inmiddels hebben Yvonne en Mireille een mooi gesprek gehad met Mauricio Meza. 
Ons contact persoon in Chili. Het gaat goed met hem en hij steunt de ontwikkelingen 
volledig en is zeer actief bezig met ons project rond de verbouwing van het 
Kindertehuis “Principito De Los Rios”. Hij verwacht dat de verbouwing het hele jaar 
2018 zal voortduren.  
 
Ook heeft Mauricio aangegeven dat zijn ogen gericht zijn op een groep vluchtelingen 
(uit Haiti) in Valdivia, Chili. Het land heeft heel weinig ervaring met vluchtelingen en 
dit is te merken aan de steun en omstandigheden waaronder de mensen leven wat 
ver beneden wensbaar niveau is. Mocht hij mogelijkheden zien voor onze stichting 
laat hij ons dat weten. 
 

http://www.bietendag.nl/
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Daarnaast heeft Mauricio deze week weer een gesprek met Paulina, de directeur van 

het kindertehuis in verband met het organiseren van een dagje uit voor de kinderen 

welke is aangeboden door de familie van Roessel na het overlijden van onze geliefde 

Ome Jan van Roessel. Jarenlang penningmeester en spil van de Bietendag. Een 

prachtig iniatief. Wij willen graag als stichting verbonden blijven met de kinderen en 

hun welzijn door dit soort persoonlijke iniatieven en zijn de familie van Roessel 

dankbaar voor dit mooie gebaar. Ome Jan wordt gemist.  

 
Afra en Jan Mekenkamp. 
Jan en Afra hebben dus hun stokje aan ons overgedragen. Afra, vanaf dag 1, en Jan 
waren jarenlang degene die zich met hart en ziel hebben ingezet en een prachtig 
netwerk hebben opgebouwd. Het zal niet makkelijk zijn maar wij gaan proberen hun 
taak met dezelfde warmte en integriteit voort te zetten. 
 
Het Bietendag comité, 
Afra en Jan de Wit-Mekenkamp, Antoon Groot, Nop van Warmerdam, Magreet Vis, 
Karin Timmerman, Carolien de Wit, Koen Bult en Wil de Wit. Al die jaren hebben we 
prachtig samengewerkt als Bietendag comité. Bovengenoemden doen een stapje 
terug maar we gaan elkaar zien tijdens de reunie in januari en wij weten zeker dat ze 
klaar staan wanneer de stichting ze nodig heeft. Wat hopelijk ook geldt voor al die 
andere vrijwilligers waar de Bietendag altijd een beroep op heeft kunnen doen: 
ooms, tantes, neven, nichten, vrienden en vriendinnen.  
 
Want dat is zoals het altijd is gegaan. Schouder aan Schouder staan voor degenen die 
een extra hand kunnen gebruiken.  
 

Het Bietendag comité wenst u een goed en vreugdevol 2018! 
 
Namens stichting Fondos Solodarios. 
Inge de Nijs, Annabel Grooteman, Sandra deWit-Vis, Yvonne Doves-de Nijs, Mireille 
de Wit 

Het correspondentie adres voor de stichting verandert in 2018 
Sandra de Wit-Vis 
Oosteinde 133 
1647 AH Berkhout 

Tel: 06 25525658 
Email: bietendag@gmail.com 
Website: www. Bietendag.nl 

 Indien u geen correspondentie meer van ons wenst, stuur dan een email 

 Heeft u ideeën of eigen initiatieven, stuur dan een email 

 Wilt u geld overmaken aan de stichting, zie bankgegevens hieronder: 

http://www.bietendag.nl/
mailto:bietendag@gmail.com

