Terugblik op Bietendag 2010
Dit jaar al weer voor de 29e keer een bietendag, het was een mooie aanloop naar een
jubileum jaar wat we volgend jaar graag zouden willen vieren met zoveel mogelijk deelnemers. Zet
dus alvast zaterdag 24 september in je agenda en roep de mensen op waarmee je in het verleden
hebt gewerkt of gelopen om ook weer mee te doen.
Maar nu eerst een verslag van zaterdag 25 september. Een dag met elkaar werken en lopen voor de
mensen in Chili en dan vooral voor degene die de gevolgen van de aardbeving en de daar op
volgende tsunami hebben ondervonden. Via onze contactpersonen in Chili zijn er projecten
aangedragen waarmee we de mensen in Chili kunnen ondersteunen zoals de projecten van Anneke
Kok en Ab van der Meer. Ook gaan we door met de steun aan Cifan en projecten in de buurt van
Valdivia. Dit jaar hebben we contact gezocht met de Stichting ‘Nederland helpt Chili’, ze hebben
direct contact met het getroffen gebied in de buurt van het epicentrum van de aardbeving
Concepcion. Ze werken op een manier die ons aanspreekt, kleinschalige projecten en de mensen
worden zodanig ondersteund zodat ze weer aan het werk kunnen. De materialen zoals kleding en
vissersboten worden ter plekke gemaakt of aangeschaft zodat ook die mensen weer geholpen
worden. Een aantal mensen van deze stichting was aanwezig en zij waren zeer blij en dankbaar dat
ze mee mochten doen en er geld voor hun projecten beschikbaar komt (zie voor het verslag van de
bietendag op onze website). De manier van inzamelen vinden zij heel bijzonder, samen een dag
werken. Dit laat volgens hen echte betrokkenheid bij de mensen in Chili zien en is zo veel mooier dan
alleen geld geven. Juist door die betrokkenheid voelen de mensen in Chili zich gesteund en krijgen ze
de kracht om door te gaan.
Daarvan zijn wij ons bewust en vinden het mooi om dit van anderen te horen. Daarom zijn we ook
iedere keer weer blij met alle bedrijven die werkplekken beschikbaar stellen en ons daarvoor een
royaal bedrag geven, met alle mensen die overal vandaan komen om een dag te werken of te lopen
en de mensen die ons sponsoren (in allerlei vormen zoals bietjes, planten, bollen en al het lekkers in
het bietencafé). En ook hebben we nog opbrengsten uit de verkoop van de Westfriese vlag van
Robbert Visser.
Het blije gevoel en enthousiasme zie je ook bij iedereen weer terug in het bietencafé, een sfeer die
heel speciaal is. Aan het eind van de middag was een mooie regenboog te zien, het leek of dat een
teken was van Padre Dirk. Bedankt dat jullie dit weer gedaan hebben!
Aan het einde van de middag konden we een hele mooie voorlopige eindstand melden: € 13.500, en het bedrag is inmiddels al opgelopen naar € 14.760, -!
Op de bietendag heeft Kitty Mul van KRO/RKK verschillende mensen geïnterviewd voor een radio
uitzending over Padre Dirk en dat is uitgezonden op 3 oktober. Dit programma is na te luisteren via
internet door middel van de volgende link:
http://www.katholieknederland.nl/watblijft/detail_objectID717343.html
Op de www.bietendag.nl kunt u de foto’s zien die op de dag zijn gemaakt.
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De bedrijven waar gewerkt is, willen we in het bijzonder noemen:
Fruitbedrijf Terhofstede
Fruitbedrijf W. Karsten
Fruitbedrijf Zegers
Bloembollenbedrijf Rob de Wit
Sierbestrating Cees Bakker
Jan Harder (tuinonderhoud)
De ‘Snoekers’
Volgend jaar zien we jullie graag in groten getale verschijnen op de 30e bietendag op zaterdag
24 september. Dus geef het al vast aan iedereen door zodat we er een mooie reünie van kunnen
maken. We houden jullie via de nieuwsbrieven op de hoogte.
Bedankt en de hartelijke groeten,
De bietendagorganisatie
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