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Nieuwsbrief Fondos Solidarios padre Dirk de Wit 
 
Lieve familie en vrienden van Fondos Solidarios (Bietendag)   
  
Juist in deze spannende tijd, waarin we geconfronteerd worden met een virus dat wereldwijd ingrijpt 

op onze levens, meenden wij een nieuwsbrief te moeten versturen. Misschien worden jullie, net als 

wij, soms geconfronteerd met gevoelens van angst en onzekerheid. Sommigen van jullie hebben te 

maken gehad met ziekte en overlijden van dierbaren. De wereld voelt zo anders. Sociale contacten 

die veranderen omdat we zo veel mogelijk binnen moeten blijven en we elkaar niet mogen aanraken, 

laat staan omhelzen. Voor sommigen komen daar ook nog eens financiële spanningen bij. Het is een 

periode waarin we steun van elkaar goed kunnen gebruiken. Het gevoel dat we samen sterk staan. 

Een lief woord kan soms al veel doen. En hoe mooi is het te zien dat juist in deze tijd er zo veel 

hartverwarmende initiatieven ontstaan om elkaar een gevoel van verbondenheid te geven. In deze 

nieuwsbrief kunnen jullie daar ook een paar voorbeelden van zien. 

Het schept verbondenheid te weten dat in vele landen in de wereld de mensen met precies dezelfde 

gevoelens en angsten te maken hebben. Ook de mensen in de landen waar wij de afgelopen jaren 

contact mee hadden voor de projecten van Bietendag. Chili bereidt zich voor op het meest negatieve 

scenario en er is een ‘lockdown’ afgekondigd. Anneke Kok schreef ons dat het aantal besmettingen 

heel snel stijgt. Het is voor velen onmogelijk om thuis te blijven. Er staan rijen mensen voor de 

Staatsbank die hun pensioentje van de Staat willen innen en geen bankrekening hebben. Het leger 

bewaakt dat mensen de straat niet opgaan. In Santiago staan hoge flatgebouwen waar gezinnen met 

kinderen opgesloten zitten in huis.  Natuurlijk leidt dit alles tot allerlei problemen, zowel fysieke als 

psychische. Anneke heeft inmiddels zo’n 40 mondkapjes van oude lakens genaaid op de machine en 

ze uitgedeeld aan wie ze maar kan gebruiken want ze zijn al lang niet meer te krijgen, nu iedereen 

verplicht is ze te gebruiken. Op onze website www.bietendag.nl en als bijlage in de email, kun je de 

hele brief van Anneke lezen. 

De familie Moreno, die afgelopen jaar met onze hulp vanuit Venezuela naar Italië gevlucht was, heeft 

de coronacrisis daar van dichtbij meegemaakt. Het goede nieuws is dat zij een verblijfsvergunning 

hebben gekregen, een woning hebben, de kinderen naar school gaan (maar de afgelopen maanden 

dus niet) en dat Jabes bezig is met het leren van de taal en het vinden van werk. Zij schreven dat zij al 

veel verbondenheid voelen met de mensen in hun dorp.  

  

http://www.bietendag.nl/
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Cor Lemmers 

Uit Chili ontvingen wij het droevige bericht dat op 8 februari Pater Cor Lemmers is overleden. Heel 

onverwacht door een hartinfarct. Hij stierf in het ziekenhuis in Valdivia in bijzijn van zijn 

levenspartner Erla. Voor ons, het comité van fondos Solidarios/ Bietendag, is Cor heel belangrijk 

geweest. Nadat onze Ome Dirk is overleden in 2005, gaf Cor ons het gevoel alsof hij ons had 

geadopteerd.  

  

Samen met Mauricio betrok hij ons bij de projecten in Chili die wij mochten 

ondersteunen en hebben wij, samen met hen, de visie van de Bietendag 

voort kunnen leven. Terwijl Mauricio al de spil was van de initiatieven rond 

de projecten, vertaalde en informeerde Cor ons, gaf wijze inzichten als wij 

iets niet begrepen. Dat deed hij met een eenvoud die zo passend was bij de 

visie van Ome Dirk, Mauricio en familie de Wit. We hebben veel van hem 

mogen leren. Iedereen van ons die in Chili is geweest vond een uitstekend 

gastadres bij Erla en Cor. We werden allemaal welkom ontvangen door Cor 

en Erla. Dat was altijd bijzonder, het voelde als thuiskomen bij je familie. Zijn 

gastvrijheid, zijn humor, lichtheid en inzichten gaan wij missen. Zijn gemeenschap in La Union heeft 

op indrukwekkende wijze afscheid genomen van hun priester uit dankbaarheid voor wat hij al die 

jaren in Chili betekend heeft voor de gemeenschap en de allerarmsten. In Nederland is een intieme 

herdenking geweest samen met de familie Lemmers. De nagedachtenis geschreven door het Bisdom 

van Valdivia en onze eigen nagedachtenis kun je lezen op onze website www.bietendag.nl 

‘Alsof het gister was dat je elkaar nog hebt ontmoet zijn we verenigd in gebed en Cor’, zoals Erla zegt. 

Rust in vrede Cor. Dank voor alles en tot ziens. Wij wensen Erla en zijn Chileense en Nederlandse 

familie veel sterkte en kracht. 

 
Kinderen van Palabana  
Afgelopen herfst informeerden wij jullie over ons project in Zambia. Het betrof een groep van 6 

weesjongeren in Lusaka die door omstandigheden op straat waren beland. Mede door onze hulp aan 

Stichting LivingLiveOppertunitys krijgen zij onderdak, eten, persoonlijke begeleiding en school: een 

toekomst dus. Recent ontvingen wij bericht dat terugkijkend op 2019 gezegd kan worden dat het 

gelukt is elke maand bijna voldoende geld bij elkaar te verzamelen om de jongeren van eten te 

voorzien, kamers te huren waar ze met 4-5 bij elkaar woonden, en ze een basis te geven om naar 

school te kunnen gaan en weer vertrouwen te krijgen in een zonnigere toekomst. Wij blijven de 

kinderen volgen.  

 

  

http://www.bietendag.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bietendag.nl%2F&data=02%7C01%7C%7Ccfbc991c96ce4017748708d7e782283f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637232418517915217&sdata=ZZqWWY0RmPFyQ9XD2LBcFEb4%2FZSZX1onuqErnGgn0CI%3D&reserved=0
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Nieuwe aanvraag Chili 

Via Mauricio in Chili ontvingen wij in maart een aanvraag waar wij positief op geantwoord hebben. 

De aanvraag kwam van een hele oude parochiegemeenschap, San Pio genaamd, in een volkswijk 

waar veel armoede is. Naast werkende mensen leven er veel mensen op straat. Zij bedelen en lijden 

aan ernstige gezondheidsproblemen zoals alcoholisme, drugsgebruik en sociale eenzaamheid. Ook 

zijn er ouderen die geen familie meer hebben en aan hun lot overgelaten zijn. De 

parochiegemeenschap heeft al 45 jaar een eetzaal voor de allerarmsten en runt deze met behulp van 

haar 30 eigen vrijwilligers en donaties. Van maandag tot en met vrijdag geven zij aan 50 mensen per 

dag maaltijden, warmte en gezelligheid en een luisterend oor. Op zaterdag worden er bovendien 25 

schoolgaande kinderen tussen 6 en 14 jaar opgevangen die een onveilige en ongezonde thuissituatie 

hebben; zij worden geholpen met gezonde voeding en hun schoolwerk.  

Het gebouwtje is echter dringend aan onderhoud toe; de wanden, vloeren en het dak moeten 

dringend gerepareerd worden. Het lekt nu op verschillende plekken en dat levert gevaar op in 

verband met de electriciteitsinstallatie. Mauricio heeft ons verzekerd dat onze eventuele bijdrage 

zeer goed terecht zal komen en een aanzienlijke verbetering zal betekenen voor de zorg aan een zeer 

hulpbehoevende groep mensen. De aanvraag bedraagt € 4.500. 

 

Hoe een donatie jaren later weer van waarde blijkt te zijn 

Kun je je nog herinneren dat wij in 2015, na de aardbeving in Nepal, gedoneerd hadden aan de 
Stichting Holland Building Nepal van Co en Corrie Reinders uit Enkhuizen? Met onze donatie 
steunden wij het initiatief van een Nepalese arts om een gezondheidscentrum op te zetten in 
Helambu in een bergvallei in Nepal. Een gebied dat zwaar getroffen was door de aardbeving. Dit 
gezondheidscentrum speelt nu weer een belangrijke rol in de coronacrisis. Ook in Nepal is al weken 
lang een totale lock down van kracht en mensen worden gestraft wanneer zij hun huis verlaten. Dit 
betekent voor veel Nepalezen dat er geen inkomen is omdat zij niet kunnen werken, er geen 
toerisme is en winkels en restaurants gesloten zijn. Geen inkomen betekent geen eten en daarom is 
de Stichting Holland Building Nepal met hun Nepalese vrienden een actie gestart om 
voedselpakketten, zeep, mondkapjes en medicijnen uit te delen in de vallei.  Een pakket kost 
ongeveer €20 en bevat 30 kg rijst, 2 kg linzen, 3 kg bonen, 1 liter olie, 2 kg suiker, zeep en melk. Hier 
kan een moeder met kind een maand van leven. Als je graag wilt bijdragen aan deze actie dan kun je 
je donatie overmaken op NL11 ABNA 0825 4929 63 t.n.v. SHBN (www.SHBN.nl) o.v.v. Voedselpakket. 
Zij zorgen dat het op de goede plek terecht komt. 
 

 

40 mm 

Ieder jaar delen wij mee in de opbrengsten van de 40MM in Venhuizen. Helaas gaat ook de 40 MM 

dit jaar niet door in verband met het Coronavirus. De 40MM heeft echter laten weten dat wij, indien 

er toch giften binnenkomen, mogelijk op een kleine bijdrage kunnen rekenen voor onze projecten. 

 

  

http://www.bietendag.nl/
http://www.shbn.nl/
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Dit jaar geen Salon de padre Dirk 

Vorig jaar hebben we een reünie georganiseerd. Nadat de Bietendag als traditionele werkdag gestopt 
was, wilden wij op een andere wijze alle trouwe Bietendag aanhangers ontmoeten, informeren en 
inspireren over de projecten die wij steunen. Wij vonden het een succes en merkten dat iedereen het 
fijn en bijzonder vond om op deze wijze betrokken te worden bij de levens van andere mensen in de 
wereld en te ervaren hoe wij daar met Fondos Solidarios aan bijdragen. Er ontstonden tijdens de 
reünie nieuwe ideeën om geld in te zamelen en we beloofden iedereen om in oktober dit jaar weer 
een ontmoeting te organiseren. De reünie doopten we om tot Salon de Padre Dirk. Wij vinden het in 
het licht van alle corona maatregelen echter passend om dit jaar over te slaan. Wel zullen wij jullie in 
de herfst informeren over alle nieuwe projecten die we gaan steunen en verslag doen van de 
projecten die we dit jaar gesteund hebben. 
 
Wij wensen iedereen veel liefde en gezondheid toe en hopen dat wij met deze berichten een beetje 
bij kunnen dragen aan een gevoel van verbondenheid in deze soms eenzame dagen. Al is het maar 
om te beseffen dat er zo veel mooie en lieve mensen in onze wereld zijn en dat we met soms weinig 
moeite veel voor elkaars levens kunnen betekenen. 
 
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. 

http://www.bietendag.nl/

