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Uitnodiging Bietendag  
Zaterdag 16 september 2017
 

Al 36 jaar lang brengen we tijdens de Bietendag geld bijeen voor projecten in 
Chili. Minstens zo belangrijk is dat we elkaar ieder jaar ontmoeten!  

Chili en de Bietendag. Al jaren met elkaar verbonden dankzij Dirk de Wit.  
Er zou geen Bietendag geweest zijn zonder deze man met zijn mooie werk in Chili.  
Er zou ook geen Bietendag geweest zijn zonder haar geestelijke vaders, Koos Groot 
en Piet de Wit, die 36 jaar geleden op het idee kwamen om met de hele familie de 
Wit en vrienden, Dirk zijn werk in Chili te ondersteunen. 

Zoals vermeld en uitgelegd in de vooraankondiging is er dit jaar een hele speciale 
Bietendag omdat we de Bietendag voor de laatste keer op de huidige wijze 
organiseren: een combinatie van werken, wandelen en een gezellige nazit in het 
Bietendagcafé.  
 

Waarom stopt Bietendag in huidige vorm? 
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 de 
werkgevers en deelnemers is minder eenvoudig samen te brengen. Daarom hebben we als 
bietendag organisatie besloten om vanaf 2018 de bietendag in de huidige vorm te stoppen.  

 
Hoe ziet de toekomst eruit? De stichting Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit blijft 
bestaan en zal de projecten in Chili blijven steunen. Wie weet ontstaat 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 zich bij 
ons te melden.  
 

We laten de mensen in Chili niet in de steek. We blijven projecten steunen, zoals het project 
van het kindertehuis in Valdivia. Uiteraard houden we contact met Mauricio, Cor Lemmers 
en Anneke Kok: al jaren onze trouwe ambassadeurs en contactpersonen in Chili. 

Dit jaar hopen we met zoveel mogelijk mensen bij elkaar te komen om 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 en mooie 
herinneringen te delen in het Bietencafé! 

Thema 2017: Het Beste van Bietendag!! 
Dat de Bietendag vele bijzondere momenten, herinneringen en vriendschappen 
heeft opgeleverd, weten wij heel zeker.  Om het geheugen op te frissen gaan wij dit 
jaar met de wandeltocht: Terug naar het Bietenland!  
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De wandeltocht brengt ons naar dit prachtige veld met rode diamanten! Iedereen 
is hier welkom. Of je nu jong, oud, een rappe loper of slecht ter been bent: 
iedereen kan meedoen aan deze prachtige middag! Wij kijken er naar uit! 
 

Nieuws uit Chili! 
Via Mauricio, Cor en Anneke hebben we de ontwikkelingen met betrekking tot onze 
projecten in Chili gevolgd. Ook hebben Marit de Wit en Sjon Paauw een prachtige 
reis gemaakt door Chili en zij hebben genoten van de gastvrijheid van onze Chileense 
familie. Zij hebben oude en nieuwe projecten bezocht en mochten helpen met de 
lunch voor de allerkleinsten in het kindertehuis “La Casa de niños lactantes”. Tevens 
hebben zij het indrukwekkende nieuwe monument op Padre Dirk zijn graf 
bewonderd. Een ontroerende reis. 

 
 
Voortgang project 2016- 2017 Kindertehuis “Principito De Los Rios” Valdivia: 
Het gaat goed met het kindertehuis voor de allerkleinsten. Onder de bezielende 
leiding van Paulina Morales zet een team van een pedagoge, psycholoog, sociaal 
werkster en verzorgsters zich in om deze jonge levens een liefdevolle start te geven. 
Vorig jaar hebben wij aangegeven dat Bietendag een noodzakelijke verbouwing gaat 
ondersteunen. Deze is nodig vanwege achterstallig onderhoud en gebrek aan ruimte. 
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de plannen hiervoor. Een architect heeft 
inmiddels de bouwtekeningen gemaakt. Voor de uitvoering van de plannen zijn zij op 
zoek gegaan naar sponsoren in Chili en dat is gelukt. 60% Van de verbouwing wordt 
bekostigd door het Nationale Programma voor Minderjarigen. Daarnaast zal het 
bisdom van Valdivia 20% voor zijn rekening nemen en aan de Bietendag is een 
bijdrage gevraagd van 20%. Dit komt voor ons neer op totaal 17.143 euro.  
Met de resterende opbrengst van vorig jaar en de verwachte opbrengst van dit jaar 
gaat dat lukken!  
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Terugblik Projecten 2016:  
 

1. Studentenhuis Valdivia: 4.600 euro 
Het huis is af en de jonge studenten wonen er! Dit zijn studenten van het platteland die met 
een beurs kunnen studeren, maar geen woonruimte konden bekostigen in Valdivia. Het is te 
ver van hun huis en daardoor werd studeren moeilijk voor hen. Een Nederlands stel heeft de 
bouw van dit huis gefinancierd en Bietendag heeft bijgedragen aan de aanschaf van bedden, 
bureau’s, kasten en ander meubilair en de aankleding van het huis.   
 

 
 

Misschien weet je nog dat wij vorig jaar schreven dat een deel van de Bietendagopbrengst 
bedoeld was voor de opbouw van Residentie Mi familia(Onderdeel Cifan), nadat deze was 
afgebrand. Omdat Mauricio niet tevreden was over de organisatie,  de kinderen in een 
huurhuis verblijven en er dus geen opbouw plaatsvindt, is besloten het geld te besteden aan 
dit studentenhuis. Mauricio blijft Residentie Mi familia volgen om te zien of we in de 
toekomst ondersteuning kunnen bieden onder de voor ons gewenste voorwaarden.  

 
2. Extra project 2015. Gezondheidscentrum Nepal:  5.000 euro 

Dit was een project van Bietendag 2015. In 2016 werd er nog volop gebouwd en de kliniek is, 
volgens verwachting, in december 2016 geopend! Met aanwezigheid van alle ‘officiële’ 
mensen van het district, Dr. Psang Tsering Lama als trotse leider van de kliniek en Co en 
Corrie Reijnders als speciale gasten, is de kliniek volgens lokaal ceremonieel gebruik 
geopend en inmiddels volop in bedrijf. De kliniek is gevestigd in dezelfde omgeving als waar 
Mireille (van de Bietendag organisatie) vanuit Artsen Zonder Grenzen noodhulp heeft 
verleend direct na de aardbeving in 2015. De destructie was toen overweldigend en daarom 
zijn wij zo blij dat wij op deze manier een bijdrage konden leveren aan de opbouw in 
datzelfde gebied. Volg de verhalen van de kliniek via www.shbn.nl, van “Stichting Holland 
Building Nepal” van Co en Corrie Reijnders. Nadat Co en Corrie terug waren uit Nepal 
hebben we een mooie avond met hen gehad waarin wij een officiële oorkonde van Nepal en 
dankbaarheids sjaaltjes kregen. Op de Bietendag hebben we een mooie film van de opening 
van de kliniek.  

 

 

http://www.shbn.nl/
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Praktische informatie Bietendag: 
 

Werken: 
Dit is je kans om op de laatste editie van Bietendag, samen met vrienden, familie en 
bekenden, een dag te werken bij een bedrijf in West-Friesland. Het loon van de werkers 
wordt gedoneerd aan de Bietendag. Wij hebben dit jaar weer verschillende fruitbedrijven 
benaderd en ook een aantal andere vertrouwde bedrijven van voorgaande jaren heeft 
werkplekken aangeboden. Er wordt gewerkt van 7.30 u tot 15.00 uur. 
 
Opgeven voor werken kan tot en met 4 september 2017 bij Nop van Warmerdam: 
Telefoon: 0228-544177, via een mail naar bietendag@gmail.com of via onze Facebook 
pagina.  
 
Voor aanmeldingen na 4 september kunnen wij geen werkgarantie geven. 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 je op voor verdere details. 
 

Eigen initiatieven om te werken: 
Eigen ideeën en initiatieven voor werkzaamheden voor de Bietendag zijn natuurlijk ook weer 
welkom! Deze kun je doorgeven aan Nop van Warmerdam: 0228-544177. 
 

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: “Het 
beste van de Bietendag”.  We hebben een nieuwe route over het bietenveld uitgezet 
waarbij we onderweg herinneringen ophalen van alle mooie Bietendagen. De route is óók 
toegankelijk voor wandelwagens en mensen die slecht ter been zijn. Ook voor mensen die 
niet ver kunnen lopen is er van alles geregeld! Maar ook de geoefende lopers komen aan 
hun trekken. Tussen 13.15 en 13.30 uur kan er gestart worden. 

Opgave is niet nodig. De sponsorloop start op de prachtige boerderij van Dorus en Sandra 

de Wit, Oosteinde 133 in Berkhout en daar eindigt de sponsorloop ook. De sponsorlijst 
vind je bij de bijlagen. 
 

Adres Bietendagcafé:  
Na het werken of het wandelen, komen we vanaf 15.00 uur bij elkaar in het Bietendagcafé: 
Ook dit jaar op Oosteinde 133 te Berkhout bij Dorus en Sandra de Wit.  
Ben je niet in de gelegenheid om te komen werken of wandelen, maar wil je wel graag 
herinneringen met ons delen, kom dan vanaf 15.00 uur naar het Bietendagcafé! Parkeren 
kan op het land achter de boerderij: volg de borden. 
 
Er staan koffie, drank en lekkernijen voor jullie klaar en er worden films van voorgaande 
jaren en foto’s van de projecten getoond. Graag willen we, via Mauricio Meza, Cor Lemmens 
en Anneke Kok, de mensen in Chili laten weten dat onze betrokkenheid bij hen groot is. 
Laten we met zijn allen van de 36ste Bietendag een hele speciale dag maken. 
 
Wij kijken er naar uit jullie te ontmoeten. 
De Bietendag organisatie 


