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Lieve mensen, 

In september was het vreemd, geen Bietendag. De ontmoeting met de trouwe Bietendag 

gangers hebben we gemist en de kinderen misten het spelen op het erf bij Dorus en Sandra. 

Maar ook alle andere mooie zaken als het samen peren plukken, klussen of wandelen, het 

uitwisselen van verhalen en de bekende Bietendag lekkernij en bolletjes en plantjes. 

Toch hebben wij niet stil gezeten. Het comité van Stichting Fondos Solidarios Padre Dirk de 

Wit, waar Bietendag het geld voor inzamelde, komt regelmatig bij elkaar en is volop bezig in 

de nagedachtenis van Padre Dirk zijn werk in Chili. In deze bijeenkomsten bespreken we 

onze lopende projecten in Chili en de toekomst plannen van de Stichting.  

Ons doel is om mee te kunnen bewegen met de toekomst. Nieuwe mensen zijn nieuwe 

contacten en nieuwe ideeën. Chili verandert, de wereld verandert, de vraag verandert en 

hierin willen wij meegroeien in de geest van Padre Dirk. 

Want de missie is niet veranderd.  

De Missie van het fonds ‘Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit’ (Solidariteitsfonds) is om 

projecten te financieren gericht op het bevorderen van het welzijn van groepen of 

individuen. 

We kijken naar het reglement om het mogelijk te maken mee te bewegen want onze nieuwe 

generatie willen we graag meenemen in deze prachtige visie. 

Onze nieuwe generatie… zijn ze niet prachtig? 

 

Ons voorstel voor de toekomst bespreken we in januari met onze advies achterban, onze 
familie en oprichters van het eerste uur Afra en Jan.  

Ook hebben we de rollen opnieuw verdeeld en werkzaamheden overgedragen van Jan en 
Afra die jarenlang de aanspreekpunten waren van vele van onze donateurs. Als donateur, 
heeft U misschien al een bedankje gehad van Annabel Grooteman die deze taak heeft 
overgenomen. Ook de penningmeester rol is overgedragen van Margreet Vis, die zich hier de 
laatste jaren voor heeft ingezet, naar Mireille de Wit.  
 

http://www.bietendag.nl/
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Hier een overzicht van de huidige rolverdeling: 
Voorzitter: Inge de Nijs 
Penningmeester a.i.: Mireille de Wit 
Secretaris: Sandra de Wit-Vis 
Projecten communicatie en PR: Yvonne de Nijs, Inge de Nijs en Mireille de Wit 
Donateurs en contacten Nederland: Annabel Grooteman 
Wervingsactiviteiten Nederland: allemaal 
Projectcoördinator en contact in Chili: Padre Mauricio Meza 
 
Projecten 

Wij zijn trots op onze huidige projecten in Chili en het afgelopen jaar hebben we van 

verschillende mensen en organisaties donaties mogen ontvangen.  

Hartelijk bedankt daarvoor! 

Deze donaties vinden een goede bestemming in Chili, in het hieronder bijgesloten  

“Nieuws uit Chili” vindt u informatie over de voortgang van onze projecten.  

Donaties zijn dus altijd welkom want de activiteiten gaan gewoon door! 

En zodra wij hier in Nederland een activiteit organiseren voor fondsenwerving en/of om 

weer eens samen te komen en iedereen te ontmoeten dan hoort u dat van ons.  

Rest ons voor nu om iedereen een prachtig kerstfeest te wensen 

En de beste wensen voor het nieuwe jaar  

Voor u en uw dierbaren.. en voor onze stichting! 

Hartelijke groet, 

Namens stichting Fondos Solodarios. 
Inge de Nijs, Annabel Grooteman, Sandra de Wit-Vis, Yvonne de Nijs, Mireille de Wit 

Het correspondentie adres voor de stichting is veranderd 
Sandra de Wit-Vis 
Oosteinde 133 
1647 AH Berkhout 

Tel: 06 23432433 
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
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Nieuws uit Chili! 

Via Mauricio hebben we de ontwikkelingen met betrekking tot onze projecten in Chili gevolgd.  
Mauricio doet jullie allen de hartelijke groeten en zijn dank voor alle donaties is groot!  
Afgelopen 1 november, de sterfdag van Padre Dirk, heeft hij de herdenking verzorgd bij zijn graf in 
Corral. Een bijzondere dag en een reünie voor alle vrienden van Padre Dirk in Chili.  
 

 
 

Voortgang project Kindertehuis “Principito De Los Rios” Valdivia: 

Het gaat goed met het kindertehuis voor de allerkleinsten. Onder de bezielende leiding van Paulina 
Morales en haar team van een pedagoge, psycholoog, sociaal werkster en verzorgsters, wordt hard 
gewerkt om deze jonge levens een liefdevolle start te geven. Onze stichting Fondos Solidarios 
ondersteunt met een noodzakelijke verbouwing. Achterstallig onderhoud en gebrek aan ruimte 
maakt dat dit hard nodig bleek. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan alle plannen voor de 
toekomst. Om het goed aan te pakken was er een uiteindelijk akkoord om de verbouwing groots aan 
te pakken. Met het plan van een architect had men voor elkaar gekregen om het te financieren met 
60% van het nationale programma voor jeugdzorg, 20% van het Bisdom van Valdivia en 20% van 
Fondos Solidarios.  

Helaas heeft het nationale programma jeugdzorg toch besloten zijn pijlen ergens anders op te richten 
en heeft zich terug getrokken. Hierdoor heeft men de plannen aan moeten passen naar financiering 
door Bisdom Valdivia en Fondos Solidarios. Hierdoor wordt de verbouwing kleiner maar de focus blijft 
volledig gericht op het welzijn van de kinderen die daar wonen. Alleen de toekomstgerichtheid voor 
groei (plaatsen voor meer kinderen) kan nu helaas nog niet verwezenlijkt worden in dit huis.  
 

 

http://www.bietendag.nl/
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Een mooie jeugdherinnering 2018 
Onze Ome Jan van Roessel, jarenlang penningmeester van de Fondos Solidarios, is vorig jaar 31 

Augustus 2017 overleden en zijn familie wilde heel graag dat de collecte van de afscheidsdienst zou 

worden besteed aan een mooi doel van Fondos Solidarios. Samen met de familie van Roessel hebben 

we besloten de kinderen van bovengenoemd kindertehuis een nieuwe en mooie jeugdherinnering te 

geven. Deze kinderen zijn vaak uit huis geplaats omdat hun ouders niet voor hen konden zorgen, en 

daarom zijn de eerste jaren van hun leven niet fijn geweest.  

 
Het hele team van het kindertehuis heeft afgelopen voorjaar een mooie dag georganiseerd naar het 
belevenissenbos in Pucon, het strand en pizza toe! Ze hebben ons een prachtige PowerPoint van de 
dag gestuurd en heel veel dankbaarheid. Hier een kleine impressie: 
 

 
 
 
Een mooie jeugdherinnering van Ome Jan. Wij vonden dit zo’n prachtig initiatief en wilden dit 
graag met jullie delen.   
  

http://www.bietendag.nl/
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Nieuw Project 2019:  2461 Euro. 
PROYECTO CASA DE ACOGIDA Y PROMOCIÓN 
 
Iedereen kent het nieuws en de beelden van ongelofelijk veel mensen die wereldwijd op de vlucht 
zijn of moeten migreren voor oorlog en geweld. Of doordat de plaats waar ze wonen onbewoonbaar 
is geworden, er geen voedsel meer kan groeien en dan nog de etnische problematiek waardoor 
bepaalde mensen simpelweg door hun afkomst of religie niet meer geaccepteerd worden en moeten 
vluchten.  

Mauricio vertelde ons dat ze ook in Valdivia te maken hebben met migranten.  
Alleen is er in Chili geen opvang geregeld voor deze mensen. Dus ze hebben geen Bad, Brood, Bed of 
Begeleiding.  
 
Het Bisdom van Valdivia wil deze mensen gaan opvangen en helpen te integreren in Valdivia.  
Zij hebben daar een programma voor ontwikkeld met als doelstelling:  

Het bieden van ruimte, ontvangst en begeleiding naar fatsoenlijke leefbaarheid, aan 
migranten met kwetsbare hoge bio-psycho sociale problematiek in regio Los Rios. 
 
Zij hebben een huis gevonden waar in eerste instantie 10 mensen worden opgevangen en begeleid 
en zij willen dit programma inzetten als voorbeeld voor andere gemeenten en tenslotte om op te 
komen voor migranten in Chili, zodat ook de regering meer verantwoordelijkheid kan nemen.  
 

Fondos Solidarios is gevraagd om het meubilair van dit huis te financieren. Het Bad en het 
Bed zeg maar. 

Op basis van het uitgebreide projectvoorstel welke wij hebben ontvangen, zijn wij zijn hiermee 
akkoord gegaan en investeren voor 2461 Euro.  
 

 
In de Pijplijn: Wij wachten nog op een project voorstel uit Chili van de scouting.  
Meer informatie de volgende keer…. 

http://www.bietendag.nl/

