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Kerstnieuwsbrief Fondos Solidarios Padre Dirk de Wit 
 
Lieve familie en vrienden van Fondos Solidarios (Bietendag), 
 
In deze decembermaand van 2020 waarin straten leeg en vroeg donker zijn en we elkaar niet zomaar 
kunnen bezoeken, hebben we meer dan ooit behoefte aan kerstlichtjes. Lichtjes van hoop op 
positievere tijden. Lichtjes van kerstwarmte en liefde. Lichtjes van mooie boodschappen en 
inspirerende voorbeelden ook. Voor ons zijn de mensen met wie we ons verbinden via Bietendag 
kerstlichtjes. Mauricio en de mensen met wie hij werkt maar ook de mensen van de 40MM. 
Onverstoorbaar zijn zij, ondanks of misschien wel juist door de corona, doorgegaan met hun 
geweldige werk. Met volle inzet om iets te kunnen betekenen voor mensen op deze wereld die het 
hard nodig hebben. In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de projecten die wij 
ondersteund hebben en geven we de berichten van Mauricio en Anneke Kok door. Wij hopen dat 
deze brief ook voor u een kerstlichtje is. 
 
Voedsellokaal San Pio in Chili  

In de eetzaal van de wijk San Pio, een oude parochie gemeenschap waar veel armoede is, werken 
dagelijks 30 vrijwilligers in de eetzaal om 50 maaltijden per dag te verstrekken aan de mensen van de 
straat die kampen met veel problemen. Hier kunnen ze samen eten. Ook vangen zij iedere zaterdag 
25 schoolkinderen op om hen te beschermen voor de onveilige situatie thuis. Fondos Solidarios heeft 
geld geschonken voor de hoognodige renovatie van deze veilige plek. De persoon die 
verantwoordelijk is voor het project heeft Mauricio laten weten dat als de quarantaine wordt 
opgeheven, ze in januari 2021 de werken zullen gaan uitvoeren. Onze bijdrage €4.595. 
  
Nog meer voedselhulp ten gevolge van COVID-19 
Vanwege het feit dat de economische situatie aanzienlijk is verslechterd door de COVID-19 
pandemie, zijn in bijna heel Chili de 'gewone potten' of solidariteitskeukens opnieuw 
geïmplementeerd om voedsel te verstrekken aan mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt door COVID-
19, en daardoor zichzelf en hun gezinnen nauwelijks kunnen onderhouden. Zo erg zelfs dat Mauricio 
momenteel de leiding heeft over twee solidaire eetzalen. Ze bedienen 160 mensen, aan wie ze het 
eten thuis bezorgen. In april dienden ze 100 mensen, nu 160 en het stijgt nog steeds. Het is elke dag 
moeilijker hen te ondersteunen. Fondos Solidarios heeft besloten mee te werken aan het verzoek 
van Mauricio om € 1 per persoon bij te dragen voor de komende zes maanden. Dit betekent € 1 x 160 
= € 160 per week, € 640 per maand; voor zes maanden zou dit zijn: € 3.840; Het is een tijdelijk project 
in een noodsituatie.  
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Project Amasanderia: Huis voor Migranten 

Online mochten wij volgen hoe het huis voor Migranten in Valdivia officieel werd geopend. Het was 
ontroerend om te zien en indrukwekkend om de bevlogenheid van de mensen te beleven op afstand. 
Fondos Solidarios heeft met name ondersteuning gegeven in het aanschaffen van meubels en 
artikelen om goed te kunnen wonen. Wij wensen de mensen veel succes en vinden het geweldig dat 
zij samen een voorbeeld willen zijn voor Chili om mensen op de vlucht op te vangen en te helpen te 
integreren. Hopelijk wordt dit in meer regio’s opgepakt. Voor elkaar en met elkaar. Onze bijdrage 
was €2.461. 

 
  
Opleiding tot bakker 
Een project dat zij koppelen aan het huis voor migranten, is de start van een bakkersopleiding. Het 
doel is dat de immigranten die er wonen worden opgeleid tot gekwalificeerd bakker zodat ze een 
baan kunnen vinden.  Het project start met acht opleidingsplaatsen en zal later uitgebreid worden 
met nog eens zes plaatsen. Voor de bekostiging van de praktische leerbenodigdheden zoals granen, 
meel, etc. wordt een donatie van € 1.000 gevraagd welke wij gehonoreerd hebben. Wij vinden het 
bovendien getuigen van ondernemerschap dat, los van het geweldige idee, het hen gelukt is om de 
overige benodigdheden voor de opleiding zelf te organiseren.  
 
40MM  en de kinderen van Principito de los Rios 2020 

Ieder jaar delen wij mee in de opbrengsten van de 40MM in Venhuizen. Helaas ging de 40 MM dit 

jaar niet door in verband met het Coronavirus. De 40MM liet echter weten dat wij, indien er toch 

giften binnen zouden komen, mogelijk op een kleine bijdrage zouden kunnen rekenen voor onze 

projecten. Groot was de verrassing dat wij maar liefst € 750 ontvingen van de 40MM. Dit geld werd 

bijeen gebracht door mensen die individueel gewandeld hebben en door donaties. Deze eventuele 

gift hadden we gereserveerd voor mooie jeugd herinneringen voor de kinderen van Weeshuis 

Principito de los Rios in Valdivia. Eenmaal per jaar mogen de kinderen van ons een mooie dag uit om 

later met een glimlach terug te mogen denken en mooie jeugdherinneringen te verzamelen.  Dankzij 

onze Ome Jan van Roessel was dit voor het  eerst in 2018 mogelijk. Dit was zo goed ontvangen dat 

we dit, zolang het kan, graag jaarlijks willen herhalen. Zie hier de prachtige plaatjes van het uitje 

2020 voor 25 kinderen. 
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Kinderen van Palabana Zambia 

We hebben een mooie rapportage ontvangen over het wel en wee van de weeskinderen in Zambia 
die plotseling op straat waren beland nadat hun thuis was afgenomen om hebzuchtige en politieke 
redenen. Gelukkig hebben mensen als Julia en Ingrid zich om hen ontfermd en hebben we vanuit 
onze stichting een deel van de benodigde zorg en ondersteuning kunnen financieren. Hierdoor 
konden de kinderen naar school blijven gaan en kon er structurele woonruimte worden geregeld. 
Inmiddels hebben de kinderen mooie stappen gemaakt. De Stichting Kwanisa in Lusaka, Zambia, 
ondersteunt hen nu allemaal en Ingrid Sakwanda, van titandizane club gaat, samen met nog twee 
andere vrijwilligers, maandelijks naar de zes tieners toe om een vinger aan de pols te houden. Wij 
van Fondos Solidarios hebben geconcludeerd dat onze eenmalige gift van €1.000 heel goed terecht is 
gekomen op een cruciaal moment en wensen Ingrid en Kwanisa veel succes met hun diverse 
projecten. Dit project is voor ons nu afgesloten.  

 

Veel dank en fijne feestdagen 

Tijdens het maken van deze brief stonden wij eens te meer stil bij de prachtige initiatieven die wij 
mogen ondersteunen omdat jullie, geweldige donateurs, dit mogelijk maken. Al deze initiatieven zijn 
kerstlichtjes voor de mensen die het zo hard nodig hebben. Maar onze steun is ook een kerstlichtje 
voor de geweldige initiatiefnemers die zich onvermoeibaar blijven inzetten voor het welzijn van 
anderen. Door onze support voelen zij zich gesteund en gemotiveerd om door te gaan.  
 
Van onze mensen in Chili, Mauricio en Anneke Kok, vindt u in de bijlage een schrijven aan ons. 
 
Wij wensen iedereen veel liefde en gezondheid toe en mooie feestdagen met hoop voor de 
toekomst en heel veel lichtjes.  
 
Hartelijke groet, 
 
Inge en Yvonne de Nijs, Annabel Grooteman, Mireille en Carolien de Wit. 
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Bijlage: schrijven van Mauricio (vertaald uit het spaans) 
 
Hartelijke groeten aan u, uw familie en het team van Padre Dirk Fund. 
De situatie is buitengewoon complex, zoals bijna overal ter wereld, ook in Nederland, zoals u 
mij al eerder hebt verteld. In Valdivia zitten we al 45 dagen op rij in totale quarantaine. Sinds 
oktober vorig jaar, met de sociale uitbraak, zijn veel banen en bronnen van werkgelegenheid 
verloren gegaan, daarna kwam COVID-19 in maart, en beetje bij beetje werd de sociale en 
economische crisis erger. Aan de andere kant heeft de overheid zich ingespannen, maar kan 
of wil ze geen bevredigende antwoorden geven en vaak tegenstrijdige communicatie. Het is 
zeker een extreme en volledig abnormale situatie. Maar de meest kwetsbare mensen, de 
kleine ondernemers, hebben het erg slecht. Op kerkelijk niveau hebben we sinds maart geen 
mis meer gevierd met aanwezige mensen, en om deze reden zijn de financiële middelen 
aanzienlijk gedaald. Ik heb zelf een van mijn assistenten moeten ontslaan. In het bisdom 
hebben ze meer dan de helft van hun arbeiders moeten ontslaan. Om het hoofd te bieden 
aan de economische crisis geven mensen hun toekomstige pensioenspaargeld uit, dus 
hebben ze te maken met het heden, maar met hypotheek op de toekomst. Hiermee leg ik 
gedeeltelijk uit wat er in ons land gebeurt. Er zijn beslist andere plaatsen op de planeet die 
nog slechter af zijn dan wij. 
 
Ik blijf uw vertrouwen in mij waarderen. Over mezelf: het gaat goed met mij, ik doe alle 
diensten die van mij worden gevraagd, waarmee ik contact heb met nogal wat mensen, 
ofwel de zieken bij hen thuis bezoeken, ofwel de liturgie vieren voor de overledenen, maar ik 
probeer zoveel mogelijk voor mezelf te zorgen en Godzijdank ben ik tot nu toe in orde. Sinds 
augustus kan ik mijn moeder, die alleen woont, niet meer bezoeken, dat houdt mijn hart en 
geest met veel energie leeg. Ik kon ook niet naar Corral gaan om op 1 november de mis voor 
padre Dirk te vieren, omdat ik in quarantaine was. 
 
Liefde aan iedereen. De Heer verlicht en zegen je. 
 
Mauricio 
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Bijlage: Korte samenvatting uit de rondzendbrief van Anneke Kok, 28 oktober 2020, Vilches Chili. 

De volksraadpleging van afgelopen zondag 25 oktober was een groot succes en niet alleen qua (zeer 

goede) opkomst van de stemgerechtigden. Een overgrote meerderheid van de Chilenen stemt voor 

een nieuwe grondwet én voor een grondwetgevende vergadering die bestaat uit slechts burgers, en 

geen politici. Voor de Chilenen is het belangrijk en psychologisch bijzonder heilzaam, dat de destijds 

door Pinochet aangebrachte wijzigingen van de grondwet nu helemaal van de baan zijn; een 

afrekening met de laatste sporen van de dictatuur. De jongeren hebben de dictatuur niet 

meegemaakt, maar hebben wel te maken met de erfenis ervan. Onder andere met de enorme 

studieschuld waarmee ze opgezadeld zijn door de privatisering van het onderwijs.  

In april volgend jaar worden de 155 mensen gekozen voor de grondwetgevende vergadering. Die 

moeten dan de basistekst opstellen waarin vooral de enorme ongelijkheid onder de bevolking wordt 

aangepakt, op gebied van inkomen, onderwijs, zorg en pensioenen. Waarin ook de rechten van de 

inheemse bevolking worden gerespecteerd, het bestuur van de regio’s meer zeggenschap krijgt, de 

ongebreidelde exploitatie van grondstoffen aan banden wordt gelegd enzovoorts. De nieuwe 

grondwet zal geen concrete oplossingen geven voor de wantoestanden, maar zal als fundament 

excessen moeten voorkómen.  

De nieuwe minister van Volksgezondheid gaat redelijk goed om met de coronacrisis. Eind oktober 

daalde het aantal geïnfecteerden mede door de strenge regels (lock down) van de overheid. 

Natuurlijk zitten er veel mensen in geldnood door de crisis. Velen zijn hun baan verloren. De regering 

heeft de eerste drie maanden geholpen met geld en voedselpakketten. Eén van de maatregelen om 

vooral de middenklasse bij te staan, was de mogelijkheid om 10% van het gespaarde pensioen op te 

nemen. 

Lieve mensen, veel groeten en blijf gezond. 

Anneke. 
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