Vragen en antwoorden Bietendag
-

-

-

-

-

-

Stopt de Bietendag?
Ja, de bietendag stopt in de huidige vorm. Al vele jaren wordt er in september tijdens
bietendag gewerkt en wordt er een sponsorloop georganiseerd. In 2017 wordt die dag in de
huidige vorm voor het laatst georganiseerd. Het fonds (Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit)
waarin o.a. het geld wordt beheerd voor de projecten in Chili blijft bestaan.
Verschil Bietendag en Fondos (van bietenrooien naar werken en lopen).
35 jaar geleden werd er door de familie de Wit besloten om samen een dag in het jaar bieten
te rooien en de opbrengst te schenken aan Padre Dirk de Wit voor zijn projecten in Chili. Zo
ontstond de Bietendag. Bietendag is al 35 jaar de activiteit waarmee we geld inzamelen.
Voor het beheer van de gelden en het verantwoorden van de keuzes en besteding van de
gelden werd er een stichting opgericht. Tevens werd er een bestuur benoemd. De stichting
heet Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit.
Kan ik nog steeds doneren?
De stichting Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit blijft bestaan. Het geld wordt besteed aan
projecten in Chili, op dezelfde wijze zoals dat al jaren gebeurt. Er kan dus nog steeds geld
gedoneerd worden.
Wat gebeurt er met de projecten?
De projecten die we in het verleden hebben ondersteund blijven we volgen. Dat gebeurt in
Chili door Mauricio Meza. Er zijn ook nog steeds lopende projecten zoals bv het Weeshuis in
Valdivia. Ook de komende jaren zal het weeshuis geld van Fondos krijgen om het verder te
kunnen uitbouwen. De voortgang van de projecten zullen we blijven communiceren.
Wat gebeurt er met het geld dat in beheer is van Fondos Solidarios?
Zoals hiervoor genoemd blijven we de projecten volgen en ook is het mogelijk dat we nieuwe
projecten in Chili gaan ondersteunen. Het geld dat in beheer is van Fondos Solidarios blijft dus
beschikbaar voor projecten in Chili zoals bv het weeshuis in Valdivia. We kunnen dit project
nog vele jaren ondersteunen, zodat ze het huis verder kunnen uitbouwen. En als er zich
nieuwe projecten aan dienen zullen we deze beoordelen en bepalen of we het gaan
ondersteunen. Mauricio Meza is degene die ons al vele jaren informeert en toezicht houdt op
de projecten en signaleert wanneer er ergens een project is waar het geld van Fondos
Solidarios hard nodig is. Hij geeft ook verantwoording vanuit Chili over de projecten.
Waarom Fondos door en Bietendag niet?
Het geld van Bietendag is ondergebracht bij Fondos Solidarios en tevens worden er vele giften
overgemaakt voor projecten in Chili. De projecten willen we de komende jaren blijven
ondersteunen en dus kan er nog steeds geld overgemaakt worden. De dag waarop er wordt
gewerkt bij agrarische bedrijven en de sponsorloop, die dag wordt in 2017 voor het laatste
georganiseerd. 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. De Bietendag is een uniek
en bijzonder fenomeen. Vele jaren is de Bietendag met veel enthousiasme en door vele
trouwe aanhangers mogelijk gemaakt, daar zijn we ontzettend dankbaar voor.

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
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 37 13 64 23 en ANBI registratie
(giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting)
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Wat gebeurt er als er door calamiteiten in Chili extra hulp nodig is?
Als er calamiteiten zijn in Chili, dan kan er besloten worden om daar geld voor vrij te maken.
Dat zal altijd in overleg gebeuren met Mauricio Meza in Chili. Ook kunnen we dan besluiten
eenmalig geld in te zamelen door een (sponsor)activiteit op te zetten.
Hoe wordt dit ontvangen in Chili?
Dit moeten we nog bespreken met Mauricio.
Hoe blijft onze band met Chili?
Onze band met Chili blijft onveranderd goed. De band bestaat alle vele jaren en de mensen in
Chili zijn als familie. De contacten lopen via Mauricio, Cor Lemmers en Anneke Kok.
Zijn aanvragen voor projecten buiten Chili nog mogelijk?
Met fondos Solidarios Padre Dirk de Wit richten we ons op projecten in Chili.
(De bijdrage aan het project in Nepal was in principe een eenmalige gelet op de hoge nood en
de bijzondere relatie door het werk en de aanwezigheid van Mireille de Wit via Artsen zonder
grenzen in Nepal)
Komt er geen jaarlijks samenzijn meer?
In principe niet. We staan wel open voor een doorstart van Bietendag 2.0. Mochten er
mensen zijn die hiervoor ideeën hebben, dan zijn die van harte welkom om zich te melden.
Wellicht dat er dan mogelijkheden zijn voor Bietendag 2.0 in een nieuwe vorm.
Heeft u een idee voor Bietendag 2.0?
Een concreet plan voor Bietendag 2.0 is er nog niet. We willen ons eerst richten op de
komende Bietendag 2017 en daar een hele bijzondere dag van maken. Wellicht staan er
daarna mensen op met ideeën voor een doorstart. Alle suggesties en ideeën zijn welkom.
Je kan je ideeën sturen naar bietendag@gmail.com
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