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Nieuwsbrief Fondos Solidarios padre Dirk de Wit 
Lieve familie en vrienden van Fondos Solidarios (Bietendag)   
  
Op 28 september genoten wij met vrienden en familie van de Bietendag reünie. Het was een warm 
weerzien van trouwe Bietendag aanhangers en tot onze verrassing was ook Anneke Kok aanwezig. 
Anneke was over uit Chili. Zij dankte ons voor de jarenlange steun aan haar projecten Domodungo en 
La Leona. De reünie was ook bedoeld om iedereen op de hoogte te brengen van de projecten die dit 
jaar met de opbrengsten van de Bietendagen gesteund werden én die het komende jaar gesteund 
gaan worden. Een ontwikkeling is dat wij ook projecten buiten Chili zijn gaan steunen. De projecten 
die we steunen schetsen wij kort in deze brief.  

 

Welke projecten steunen wij in 2019?  

 
1. Verbetering van de gemeentelijke schoollokalen van het Martin Alonqueo college in Chili  
Het project bestaat uit de structurele verbetering van twee klaslokalen van de bovengenoemde 
school, beschadigd door het verstrijken van de tijd en door een gebrek aan middelen voor 
onderhoud. In de twee klaslokalen moeten 50 studenten van de 7e en 8e klas zeven uur per dag 
werken. Het is er erg koud in de winter en er is ernstige lekkage van het dak. De school verwelkomt 
kwetsbare kinderen en jongeren uit gezinnen die veelal kampen met armoede en sociale problemen; 
meestal uit Mapuche gemeenschappen van het platteland. In verband met slechte wegen worden de 
studenten in de vroege ochtend opgehaald en 's middags weer naar hun huis teruggebracht.   
Onze bijdrage: € 5.600  
 
2. Mooie jeugdherinneringen creëren voor de peuters en kleuters van het kindertehuis in Valdivia  
Wij werken al langer samen met dit kindertehuis. Dit jaar wordt een bijdrage gevraagd voor vervoer, 
eten, entree bij sociale activiteiten, speelgoed en buitenspeelruimte bij het tehuis.  Het doel hiervan 
is het vergroten van de mogelijkheden voor psychosociale ontwikkeling van de kinderen door ruimte 
te creëren voor recreatie en entertainment, gezond samenleven en integratie in verschillende sociale 
contexten.   Onze bijdrage: €1.860  
 
3. Vlucht van de familie Moreno uit Venezuela 
De familie Moreno, bestaande uit Jabes en Francys en hun drie kinderen, woonden tot voor kort in 
Venezuela waar het dagelijks leven door politieke ontwikkelingen steeds moeilijker en gevaarlijker 
werd. Vrijwel alle basisvoorzieningen, zoals voedsel, gezondheidszorg en veiligheid op straat zijn 
verdwenen. Mensen hebben geen werk meer en geld is door de enorme inflatie niets meer waard. 
De familie Moreno was al door familiebanden met Jan en Afra Mekenkamp, oprichters van 
Bietendag, nauw betrokken bij Bietendag en hebben ook meerdere malen deelgenomen. Wat 
vonden wij het een mooie kans dat wij hen in deze ongelooflijke moeilijke tijd konden helpen bij hun 
vlucht naar Europa door hun tickets te betalen. Inmiddels heeft de familie asiel aangevraagd in Italië. 

http://www.bietendag.nl/
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De broer van Jabes, Josias, was aanwezig bij de reünie en vertelde wat dit voor hem en zijn familie 
betekent heeft. Ook had de familie een filmpje gestuurd.  Onze bijdrage: € 3.100 
 

Jabes: “Uit naam van mijn familie en uit naam van God willen wij jullie onze dank betuigen voor 
jullie mooie hulp. Wij danken god voor mijn broer Josias en zijn vrouw, mijn schoonzus Ineke 
(dochter van Jan Mekenkamp), door wie wij nu een nieuwe kans krijgen in het leven. Wij zijn heel 
blij, nerveus en nog steeds vol ongeloof dat wij weer als gezin samen zijn. Alles is zo snel gegaan. 
Nogmaals willen wij jullie vanuit ons hele hart danken voor jullie hulp. Dat God over jullie allemaal 
mag waken. Dank aan opa Jan, oma Afra, Hans en Eric en jullie allemaal. Ik zou jullie allemaal 
willen omarmen voor dit "grote kado". Wij allen zijn zeer gelovig en vertrouwen op de hulp van 
God. Dank aan jullie allemaal dat jullie om ons geven”. 

  
4. Kinderen van Palabana  
In Lusaka, hoofdstad van Zambia, is een groep van 6 weesjongeren die door omstandigheden op 
straat zijn beland. Zonder hulp hebben zij geen kansen op onderdak, eten, school: een toekomst. 
Stichting LivingLiveOppertunitys helpt deze kinderen om op eigen benen te staan door persoonlijke 
begeleiding, huisvesting en scholing. Kinderen leren zelfstandig te leven en een vak te leren om voor 
hun eigen levensonderhoud te kunnen zorgen. Vanuit Fondos Solidarios helpen wij deze kinderen 
graag een jaar verder door hun schoolgeld te betalen.  Onze bijdrage: € 1.000  
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Terugblik Projecten Fondos Solidarios 2018  

1. Kindertehuis, Valdivia   

De verbouwing: lekkend dak aangepakt! Onze bijdrage:   €6.992  
 

 
 

2. Migranten huis  

Ook in Chili komen vluchtelingen, voornamelijk uit Haïti en in groeiende mate uit Venezuela. De kerk 

in Valdivia wil een opvanghuis voor hen realiseren. Wij werden gevraagd een bijdrage te leveren voor 

de inrichting van deze opvang. Het project is echter uitgesteld. We wachten op informatie.  

Hoe gaan we verder? 

Als beheerders van de Bietendaggelden gaan we hoe dan ook verder om deze gelden een goede 
bestemming te geven. Wij ondervinden dat er volop kansen zijn om mensen, in de geest van 
Bietendag,  te helpen die onze hulp hard nodig hebben. In de geest van Bietendag betekent dat we 
altijd met lokale contacten werken en dat het geld voor 100% aan het project wordt besteed. Daarbij 
steunen wij alleen initiatieven die van de bevolking zelf komen waarbij zij zelf ook andere vormen 
van financiering voor hun project verwerven. 
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Salon Padre Dirk 

 

Tijdens de reünie op 28 september merkten wij dat aanwezigen het inspirerend vonden om elkaar te 
ontmoeten en betrokken te worden bij de levens van andere mensen in de wereld en te ervaren hoe 
wij daar met Fondos Solidarios aan bijdragen. Het geld van Fondos Solidarios, die door jarenlange 
Bietendagactiviteiten zijn verzameld, is echter niet oneindig. Er ontstonden tijdens de reünie nieuwe 
ideeën om geld in te zamelen. In oktober volgend jaar willen wij weer een ontmoeting organiseren 
om jullie te informeren over de projecten die we steunen. Dat noemen we geen reünie maar Salon 
Padre Dirk. Tijdens Salon Padre Dirk creëren we tevens een podium voor iedereen die een initiatief 
gaat ondernemen om geld voor Fondos Solidarios in te zamelen. Hou Facebook in de gaten want één 
iemand zal binnenkort de spits afbijten!  
 
Donaties zijn dan ook van harte welkom! Je kunt deze overmaken naar NL 09 ABNA 0526 3531 47 
t.n.v. Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit.  
 
Wij danken iedereen voor de steun van het afgelopen jaar. We houden jullie op de hoogte! 
 
Hartelijke groet, 
 
Inge en Yvonne de Nijs, Annabel Grooteman, Mireille en Carolien de Wit 
Berkhout, oktober 2019 
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