PALLIETER 15 JAAR
Een aanbevolen verslaving.

Als gevolg van een actie
van mijn Lionsclub maakte ik zo’n twee en een half
jaar geleden kennis met de
Stichting Pallieter en de oprichter daarvan. Eigenlijk
was het meteen raak.
Wat deze stichting deed en
doet is zeer bijzonder en in
het verlengde daarvan ook
zeer inspirerend. Eerst waren mijn vrienden en ik op
enige afstand betrokken,
maar het kwam steeds dichterbij. Inmiddels bezetten
wij enige bestuursfuncties
en sinds een paar maanden
werd ik, overigens onverwacht, voorzitter van de
stichting. Die bestaat dit
jaar 15 jaar en in die periode is er heel veel gebeurd
en zijn er heel veel mooie,
nuttige en leuke dingen gedaan voor ernstig zieke en
gehandicapte kinderen en
hun ouders. Niet onvermeld
mag blijven dat in deze periode ook het kinderhospice
Pallieterburght is gerealiseerd in Capelle aan den
IJssel. Dit prachtige hospice wordt professioneel ge-

rund door mensen van het
Sophia Kinderziekenhuis,
STEK Jeugdhulp en Laurens Thuiszorg, maar wordt
ondersteund door een grote
groep vrijwilligers, die van
onschatbare waarde zijn.
Pallieterburght is inmiddels
ondergebracht in een aparte
stichting met zijn eigen verantwoordelijkheid.

Ons grootste project
is de realisatie van
Pallieterburght
geweest.
Ik haast mij te melden dat
de geleverde prestaties niet
door mij zijn geleverd en
eigenlijk ook niet door het
bestuur, maar in eerste instantie door Rein Lander en
zijn echtgenote Phyllis. Hun
hele leven staat in het teken
van de voortgang en de ontwikkeling van Pallieter. Wat
deze mensen hebben gepresteerd grenst aan het onmogelijke. En het is dan ook
niet zonder reden dat ik een
beetje verslaafd ben geraakt

aan het doen en laten van de
Stichting Pallieter. Dat geldt
ook voor mijn vrienden van
de Lions.
We kwamen in een wereld
waarvan we de omvang en
intensiteit absoluut niet
hadden kunnen bevroeden.
In Rotterdam en omstreken
zijn er zo’n 40.000 ernstig zieke en gehandicapte
kinderen en dus praktisch
evenveel gezinnen waarin
deze kinderen leven. Dus bij
wijze van spreken, bij ons
allemaal om de hoek leeft
zo’n gezin.

Pallieter streeft
ernaar om zoveel
mogelijk geld te
besteden aan onze
doelgroep.
Alle ouders weten het, als
je kind of je kinderen ziek
zijn, dan is zeker de helft
van de aandacht dagelijks
daarmee besteed; maar gaat
het om zeer ernstig zieke
of gehandicapte kinderen
dan is tenminste 80% van
je bewustzijn als ouder daar
dagelijks mee bezig. En dat
naast alle andere dingen die
ook moeten gebeuren.
Pallieter heeft zich steeds
ingespannen en doet dat
nog steeds, om het leven
van deze kinderen en hun
ouders aangenamer te maken. Ik heb een aantal van
de evenementen meegemaakt, zoals de Circusdagen, het jaarlijkse feest voor
de vrijwilligers van Pallieterburght en de Sprookjesdagen. Het is steeds weer
fantastisch om te zien hoe

de kinderen en de ouders
daarvan
genieten.
Het
mooie is dat de uitvoering
steeds in handen is van een
grote groep vrijwilligers die
met z’n allen een geweldige
prestatie neerzetten. Overigens is de fondsenwerving in handen van Rein
Lander en zijn echtgenote,
die dat werk eigenlijk ook
als vrijwilligers deden en
doen. Dat houdt in dat wij
ook geen wervingskosten
hebben, iets wat ik bij geen
van de andere goede doelen
stichtingen, waar ik bij betrokken ben geweest, ooit
heb meegemaakt. De enige kosten die de stichting
maakt zijn voor communicatie, publiciteit en kosten
die verband houden met
administratie en financiële verslaglegging. Wij zijn
steeds bezig de geworven
fondsen aan het doel van
Pallieter te besteden: leuke,
zinvolle en mooie dingen
doen voor ernstig zieke of
gehandicapte kinderen.

Pallieter werkt alleen
met vrijwilligers.

Pallieter sponsort
niet in geld maar
betaalt de nota’s van
leveranciers.

zo aantrekt bij de Stichting
Pallieter, dan zeg ik dat ik
steeds weer zie, dat mensen
zoals Rein en Phyllis Lander behept zijn met wat ik
weleens noem ”een aanstekelijke bezetenheid”. Hun
hele leven staat 24 uur per
dag, 7 dagen in de week in
dienst van de doelstellingen
van Pallieter en het prachtige is, dat ze het steeds weer
voor elkaar krijgen, om de
vaak wilde ideeën toch te
realiseren.

Als men mij vraagt wat mij

Dus kort en goed, iedere
cent die aan Pallieter wordt

In dit verband werken wij
heel goed samen met andere stichtingen met ongeveer
dezelfde doelstellingen, zoals de stichting DaDa, Kopjes voor Kopjes, Villa Pardoes, Open Door.

besteed is goed besteed.
U bent van harte welkom
met uw giften, maar ook
met uw inspanningen als
vrijwilliger.

Pallieter heeft nauwe
samenwerking
met Villa Pardoes
en het Sophia
Kinderziekenhuis.
Gottfried Mildenberg,
Voorzitter Stichting
Pallieter

Pallieter dichtbij het gezin en het zieke kind.
Doelstelling
Een bijdrage leveren aan
de palliatieve zorg voor
ernstig, ongeneeslijk dan
wel chronisch zieke en gehandicapte kinderen tot 16
jaar in Nederland. Dit alles
via het werven van fondsen
(die volledig ten goede komen aan de doelgroep van
Pallieter).

Dichtbij het gezin en
het zieke kind.

Als u deze krant leest, dan
zult u misschien denken “Alweer zo’n stichting voor
goede doelen!” Waarschijnlijk krijgt u dagelijks verzoeken om instellingen te steunen en draagt u al de nodige

steentjes bij.
Maar mag ik toch uw aandacht vragen voor onze
stichting? De naam van de
stichting is ontleend aan
een boek van Felix Tim-

mermans over Pallieter een
ware levensgenieter.
Men kan ook “pallieteren”
“Zorgeloos en uitbundig genietend in de natuur rondwandelen”. Is dit niet de
stille wens van een ieder?

Onze doelgroep zijn
ernstig, ongeneeslijk
dan wel chronisch
of gehandicapte
kinderen tot 16 jaar.

Lopende en nieuwe projecten zijn de Capelse Verwendagen, de samenwerking
met Villa Pardoes en het
ondersteunen van tal van
andere projecten die zorgen
voor meer kwaliteit van leven voor gezinnen met ernstig zieke en gehandicapte
kinderen.

Het bestuur en ik vragen aan
u om met ons mee te doen.
Wij hebben uw steun hard
nodig om ernstig zieke kinderen te zien lachen. Sinds
de oprichting van de stichting hebben diverse bedrijven zich al bereid verklaard
ons incidenteel of jaarlijks
te steunen. Zo ook organisaties uit de sportwereld.
Onze directe manier van
werken, spreekt gelukkig
veel mensen aan. Mogen wij
ook op uw steun rekenen?

Namens de Stichting
Pallieter, Rein Lander,
PR/Fondsenwerving.

Pallieter heeft
een vriendenclub.
Sponsors zijn van
harte welkom.

Pallieter dichterbij het gezin en het zieke kind

“Besparen op je
zorgverzekering
ook als je veel
zorg nodig hebt.
Gewoon slim
kiezen.”
Irene 67 jaar
chronisch ziek

Wilt u net als Irene
slim kiezen?

Kies voor de zorgverzekering van
IZA Cura
De gemeente Capelle aan de IJssel vindt uw gezondheid belangrijk. Daar hoort een goede zorgverzekering bij. Daarom hebben wij
samen met IZA Cura een zorgverzekering samengesteld, speciaal
voor inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm.
IZA Cura Rotterdampakket
Het IZA Cura Rotterdampakket is een zorgverzekering met een ruime
dekking. Het is een totaalpakket met daarin de basisverzekering,
een aanvullende verzekering en een vergoeding voor de tandarts. U
heeft € 0,- eigen risico in plaats van € 385,-. En eigen bijdragen zijn
meeverzekerd.

Uw voordelen
• U krijgt 10% korting op de basisverzekering en een scherpe prijs
voor het aanvullend pakket. Hebt u een inkomen tot 130% van de
bijstandsnorm? Dan betaalt de gemeente Capelle aan de IJssel
elke maand € 20 mee aan uw premie.
• U krijgt veel vergoed, bijvoorbeeld voor brillen, lenzen, fysiotherapie, tandarts en orthodontie.
• U krijgt geen rekeningen voor de wettelijke eigen bijdrage. Dit is
onderdeel van uw pakket.
• U betaalt € 0 wettelijk eigen risico per jaar in plaats van € 385.
• De eigen bijdrage Wmo is meeverzekerd.
• U hoeft geen rekeningen voor te schieten als u kiest voor een zorgaanbieder waar IZA Cura afspraken mee heeft.

Meer weten of aanmelden?
Meer informatie over deze verzekering, de premie en met welk inkomen u kunt meedoen, vindt u op www.ijsselgemeenten.nl. Om u aan
te melden voor de verzekering en meer informatie kijkt u op
www.izacura.nl/capelle of bel gratis 0800 - 887 43 66. Ook in de
Capelse wijkwinkels kunt u meer informatie en hulp bij het invullen
van de formulieren krijgen.

Bezoek de IZA Cura bus
In november en december 2015 komt IZA Cura met een informatiebus
naar Capelle. In de bus kunt u al uw vragen over IZA Cura stellen en u
direct aanmelden. Op:
Vrijdag 27 november
Vrijdag 4 december
Vrijdag 11 december
Vrijdag 18 december
staat de bus van 13:00 tot 16:00 uur naast het
gemeentehuis bij winkelcentrum De Koperwiek.

Heeft u vragen over
jeugd, samen leven,
werk, inkomen, zorg
en welzijn?

Capellenaren kunnen de antwoorden
vinden op www.capelsewegwijzer.nl.
De website is een initiatief van de gemeente Capelle aan den IJssel.
Daarnaast zijn er vele Capelse organisaties die helpen door de
juiste informatie te geven over alle de regelingen en voorzieningen
die er in onze gemeente zijn.
Hoe werkt de Capelse Wegwijzer?
Via de website krijgt u in een paar muisklikken informatie door te
kiezen voor een thema. Bijvoorbeeld: Geldzaken of Zorg en gezondheid. Aan de hand van vragen geeft de website tips en adviezen en
verwijst door naar andere organisaties en instellingen.
Naast het zoeken op thema, kunt u ook zoeken op trefwoorden om
antwoord te krijgen op vragen.

Zorg en
gezondheid

Actief zijn en
meedoen

Wonen en
huishouden

Werk

Geldzaken

Jeugd en gezin

Woonomgeving
en vervoer

Pallieter is jarig

‘ik hooP dat ze nog heel lang zo mogen doorgaan’
Burgemeester Frank Koen
van Capelle aan den IJssel is
beschermheer van Pallieter
en hij feliciteert in die hoedanigheid Rein en Phyllis Lander
met het 15-jarig jubileum van
Pallieter.
“Ik vind het een enorme
eer om beschermheer te
zijn van de stichting Pallieter, die dit jaar het 15-jarig
bestaan viert.
Als je ziet wat voor een
prachtig huis, Pallieterburght er is neergezet. Een
heel mooi gebouw en ook
een prachtige tuin. Het is
echt uniek wat er hier staat.
Ik heb ook een enorme be-

wondering voor Rein en
Phyllis Lander.
De niet aflatende energie en
ideeën van Rein en daarbij
de steun van Phyllis. Wat
zij voor elkaar hebben gekregen om die lach op het
gezicht te krijgen van de
zieke kinderen maar ook
bij hun vader en moeder en
broertjes en zusjes, is ongelooflijk. Het zijn twee mensen die zonder veel gedoe
dat hoge doel nastreven om
dat beetje geluk bij de mensen te brengen.
Ik heb de eer gehad om
de feestelijke dagen, die
aan het eind van de zomer

worden gehouden speciaal
voor hele zieke en gehandicapte kinderen in het Isala
theater, te mogen openen.
Twee keer zelfs mocht ik dat
doen. En als je dan ziet hoe
blij de kinderen zijn, dan
hoop je dat er met die twee
mooie dagen een beetje
licht in de duisternis heeft
gebracht.
Ik hoop dat Rein en Phyllis en de stichting Pallieter
nog heel lang zo mogen
doorgaan. En ik feliciteer
ze van harte met dit prachtige jubileum.”
Frank Koen, burgemeester
van Capelle aan den IJssel.

‘dit is zo uniek wat hier gebeurt’
Prof. Dick Tibboel is
trots op Pallieterburght
in Capelle aan den IJssel.
Pallieterburght is een onderdeel van IC Kinderen
Sophia.
Prof. DickTibboel hoofd IC
Sophia is nauw betrokken
bij Pallieterburght. Hij feliciteert Pallieter, oprichter
Rein Lander en zijn vrouw
Phyllis dan ook van harte
met het 15-jarig bestaan:
“Het is natuurlijk heel bijzonder en we genieten er
nog elke dag van. Pallieterburght is een integraal onderdeel van IC Kinderen

Sophia. En wat Pallieterburght zo bijzonder maakt
is dat de kwaliteit van de
zorg voor de (chronische)
zieke kinderen vergelijkbaar is met het niveau in
het Sophia Kinderziekenhuis. De ontwikkeling in
de zorg kunnen we in een
huiselijke omgeving en
met de betrokkenheid van
de ouders borgen in Pallieterburght.
Zonder de drukte en al het
lawaai van een ziekenhuis.
Het is echt uniek in de
wereld, wat hier gebeurt,
daar zijn ze internationaal

gezien enorm jaloers op.
Het helpt ook bij de branding van Sophia.
En ik meen het uit de
grond van mijn hart dat ik
een enorme bewondering
heb voor Rein, voor zijn
energie en betrokkenheid
en ik hoop dat hij nog jarenlang richting mag geven aan Pallieter. Gelukkig
zijn er zulke mensen als
Rein en zijn vrouw Phyllis!
Prof. Dick Tibboel,
hoofd IC Sophia
Kinderziekenhuis.

De medewerkers van
Eastman Chemical in
Capelle aan den IJssel
steunen Stichting Pallieter
om nog meer stille kinderwensen
waar te kunnen maken
www.eastman.com

Cd roberto de lujo voor stg. Pallieter
“Roberto de Lujo is een
pseudoniem van een nieuwe componist, die geen noten kan lezen of schrijven
en geen enkel instrument op
een virtuoze manier speelt.
Zijn goede muziek gehoor
en gevoel compenseren
veel. Hij is werkzaam o.m.
in de muziekindustrie als
executive producer en studio eigenaar en als zodanig
kent hij vele goede musici
persoonlijk. Zij hebben maar
al te graag mee geholpen aan
deze productie, waarvan de
totale opbrengst naar de zorg
voor kinderen gaat, in dit
geval de Stichting Pallieter.
Dit heeft onder meer te ma-

ken met het feit dat de zoon
van de componist op jonge
leeftijd een lange strijd tegen kanker met goed gevolg
heeft gevoerd. Veel luisterplezier!”
De CD kost 10 euro en de
totale opbrengst is voor stg.
Pallieter

www.ysl.nl

Het IJsselland Ziekenhuis
feliciteert pallieter met het 15-jarig jubileum!
Zorg voor de allerkleinsten te vroeg geboren
speciaal spreekuur voor baby’s
kind kan sneller naar huis
Vanaf een bepaald moment heeft een te
vroeg geboren kind geen couveusezorg meer
nodig maar kan het nog niet zelf drinken. De
voeding wordt (deels) via een sonde toegediend en dat gebeurt in het ziekenhuis. Dit
kan ook thuis. Ouders leren in het ziekenhuis
hoe zij dit kunnen doen. De ouders worden
door speciaal opgeleide kinderverpleegkundigen van het ziekenhuis thuis hierin begeleid. Het gezin is hierdoor sneller thuis herenigd en dat bevordert de hechting tussen
kind en ouders. Het leren drinken kan in alle
rust thuis plaatsvinden en de opname in het
ziekenhuis wordt verkort.

Het spreekuur richt zich op het monitoren - en
waar nodig bijsturen - van de gezondheid en de
ontwikkeling van jonge kinderen tot de leeftijd
van 1 jaar. Doelgroep van dit speciale spreekuur
zijn te vroeg geboren baby’s (zwangerschapsduur < 35 weken), ‘te klein’ geboren kinderen
en kinderen die problemen hebben ondervonden rond de geboorte.

nen (afhankelijk van de behoefte van kind en
ouders) verschillende zorgverleners worden
betrokken. De kinderarts en de kinderfysiotherapeut zijn in elk geval bij elk bezoek aanwezig. Op indicatie zijn de lactatiekundige, logopediste, diëtiste, psycholoog, maatschappelijk
werkende of de pedagogische medewerker
aanwezig.

Deze kinderen zijn vaak enige tijd opgenomen op
de kinderafdeling van ons ziekenhuis en kind en
ouders maken een (in)spannende en vaak stressvolle periode door. De verdere ontwikkeling van
deze kinderen, motorisch en mentaal, is kwetsbaarder dan die van de gemiddelde baby. Ook
gezondheidsproblemen, problemen rondom de
voeding en taal-spraakontwikkeling en spanningen in de opvoeding kunnen in het eerste levensjaar (en soms ook daarna) tot problemen leiden.

Kinderarts en kinderfysiotherapeut
werken nauw samen
Op het spreekuur werken de kinderartsen nauw
samen met de kinderfysiotherapeut. Zij kennen
de ouders meestal ook al van de intensieve
opnameperiode die voorafgegaan is. Samen
vervolgen zij de ontwikkeling van de kinderen
tijdens minimaal 4 bezoeken. De kinderarts focust op de ontwikkeling van de baby, die op
verschillende vlakken kan gaan stagneren. De
kinderfysiotherapeut brengt de motoriek van
de baby in kaart, waarbij gekeken wordt naar
de kwaliteit van het bewegen in relatie tot het
ontwikkelingsstadium.

Zorg op maat
De zorg rondom deze kwetsbare kinderen is
gestroomlijnd op 1 dag. Bij het spreekuur kun-

Te vroeg geboren en medisch stabiel
Een te vroeg geboren kind heeft door onrijpheid van alle organen een bepaalde periode
na de geboorte meer of minder intensieve
zorg nodig. De baby verblijft daarom in de
couveuse en wordt continu bewaakt. Vanaf
een bepaald moment is het kind medisch stabiel. Het kan zich zelf op temperatuur houden
en het groeit voldoende maar het moet nog
wel leren drinken. Tijdens deze fase wordt de
voeding (deels) via een sonde (een slangetje
via de neus naar de maag) toegediend.
Zelf kunnen drinken is een belangrijk criterium voor ontslag uit het ziekenhuis. In de
meeste ziekenhuizen kan een te vroeg geboren kind pas naar huis wanneer het alle voe-

ding zelf kan drinken. Het leren drinken kan
een aantal weken duren.
Voordelen van sondevoeding thuis
Het grootste voordeel is dat kind en ouders
sneller worden herenigd. Dat komt de hechting ten goede. Het leren drinken en het geven van borstvoeding kan in alle rust thuis
plaatsvinden. Bovendien kan hierdoor optimaal gebruik worden gemaakt van de tijden
waarop het kind wakker is. De ouders kunnen
in de eigen omgeving samen met het kind
de eigen routine oppakken terwijl zij nog
regelmatig ondersteuning van een kinderverpleegkundige uit het ziekenhuis krijgen.
Vaak is deze kinderverpleegkundige al tijdens
de ziekenhuisopname met het gezin bekend
geraakt.
“Als ouders werden we door de verpleegkundigen meegenomen en dan leer je het snel.
Nadat we de sondevoeding een paar keer
alleen hadden gedaan en alles goed ging
mochten we naar huis. Toen we thuis waren
hebben we de kinderafdeling meteen een
paar keer gebeld. Dat kan altijd en de vragen
worden meteen opgelost. De kinderverpleegkundigen komen regelmatig op huisbezoek
en dan bespreken we uitgebreid hoe het met
Sophie gaat en hoe we verder gaan.“

ijsselland ZieKenhuis
Prins Constantijnweg 2
2906 ZC Capelle a/d IJssel
Tel.nr. 010 – 258 5000

BuitenpoliKlinieK
nesselande
Tel.nr. 010 – 258 5700

BuitenpoliKlinieK
Krimpen
Tel.nr. 010 – 258 3400

www.ysl.nl

> KijK voor het laatste nieuws op www.ysl.nl

Drukkerij Printvisie
feliciteert Stichting
Pallieter met haar
15-jarig bestaan

&
feliciteren
Stichting Pallieter
met het
15-jarig jubileum

Gemeente Krimpen aan den IJssel
feliciteert Stichting Pallieter
met haar 15-jarig jubileum.

Kinderopvang BijDeHand.
Doen! Waarom? Wij bieden:
vervoer vanuit school is
geregeld (lopend, bus of
(elektrische) bakfiets)

openingstijden tot
18.30 of 19.00 uur

lage uurprijzen inclusief luiers,
maaltijden, activiteiten
•
•
•
•
•
•

locaties in Prins Alexander en Hillegersberg/Schiebroek
warme maaltijden
horizontale en verticale groepen
flexibele opvang, Plusopvang, antroposofische opvang
uitdagende natuurspeeltuinen
SWKPas voor korting op diverse uitjes

•
•
•
•
•
•

hele dagopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang (BSO)
volop keuze in locaties: mini-BSO, 8+ BSO
mogelijkheid voor zwemles onder BSO-tijd.
een verrassend, gevarieerd activiteitenprogramma rondom sport, kunst, en techniek
aandacht voor de natuur en gezonde voeding
ervaring als partner bij vorming integraal kindcentrum (IKC)

Interesse? Kijk op www.kov-bijdehand.nl of bel 010 251 80 76.
Onderdeel SWKGroep
Kinderopvang BijDeHand en IJsselkids zijn onderdeel van de SWKGroep. Stichting SWKGroep is een onderneming in kinderopvang en buurtwerk in Nederland.
Hiermee is de groei en professionaliteit van onze organisaties op een financieel verantwoorde wijze gewaarborgd. De SWKGroep biedt ons bestuurlijke en
bedrijfskundige ondersteuning. Verschillende werkzaamheden worden via de SWKGroep uitgevoerd zoals financiën en personeelszaken. Hierdoor kunnen wij
ons richten op de opvang van uw kind.
850 mm
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Wij stimuleren kinderen om spelend te leren. In sport, spel of andere leuke activiteiten.
Maar we doen nog veel meer …
• kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang
• Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) op de meeste kinderdagverblijven en
peuteropvanglocaties met extra aandacht voor taalontwikkeling
• nauwe samenwerking met basisscholen en andere externe partijen zoals het CJG
• intensieve samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel
• kinderparticipatie op onze BSO’s
• themaweken zoals sport en beweging, de natuur, kunst en cultuur
• aandacht voor gezonde voeding
• diverse workshops, zoals koken, theater of muziek
• huiswerkbegeleiding

IJsselkids

Teveel op om te noemen … Laat uw kind het zelf beleven!
IJsselkids biedt kinderopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Onze locaties zijn gevestigd in alle wijken van Capelle aan den IJssel.

Interesse? Kijk op www.ijsselkids.nl of bel 010 286 14 21.

Pallieter is jarig

‘Die lach Dat is De beloning’
besef dat iedere dag.”

Pallieterburght is de eerste
instelling die samenwerkt
met een academisch ziekenhuis. Er staan zes bedden
die onder medische en verpleegkundige verantwoordelijkheid vallen van het
Erasmus MC-Sophia. Op
deze manier kunnen ernstig
zieke kinderen in een huiselijke sfeer gewoon weer
even kind zijn en kunnen
ouders op adem komen.
Eind augustus 2015 waren
twee dagen lang gezinnen
met zieke of gehandicapte
kinderen uitgenodigd voor
een sprookjesvoorstelling
in het Isala Theater. Pallieter organiseerde dit samen

met de stichtingen DaDa en
Kopjes voor Kopjes en beide dagen werden geopend
door burgemeester Frank
Koen. Ook hier grepen
meerdere handen naar elkaar: de stichtingen, de gemeente Capelle en het Isala
Theater. Lander: “En - uiteraard - waren er weer talloze
vrijwilligers op de been om
voor onvergetelijke dagen te
zorgen voor ouders, broertjes en zusjes.
Daar is het ons allemaal
om te doen. De grootste beloning is en blijft die lach,
die zorgeloosheid waar kinderen recht op hebben. Daar
ga je vanzelf harder voor lopen, toch?”
Daan de Neef.

Kerstconcert Musical
souvenir voor Pallieter
De grootste beloning is en blijft die lach, die zorgeloosheid waar kinderen recht op hebben. Daar ga je vanzelf harder voor lopen toch?
“Die lach. Da’s de beloning.
Dáár doen we het allemaal
voor’’, stelt Rein Lander, geestelijk vader van de Stichting
Pallieter. “Een lach – al is het
maar een glimlach – en pretoogjes van een kind dat zorgeloos geniet van het leven. Die
even die ziekte of handicap
vergeet en gewoon weer even
kind is. Gewoon weer even volmaakt gelukkig.”

Begeesterd door dit beeld
begon Lander vijftien jaar
geleden met de Stichting
Pallieter. Geen luchtfietserij noch dikdoenerij, maar
concrete acties; zo stelde
Lander het zich voor. “Iedere euro, iedere donatie
– in geld of natura – moest
direct ten goede komen aan
de kinderen. Dat lukte toen
en dat lukt nog steeds. De

afgelopen vijftien jaar waren daardoor een doorlopend succes met de bouw
van kinderhospice Pallieterburght als een van de absolute hoogtepunten.”
Aan de bouw, inkleding
en bemanning van Pallieterburght droegen talloze
partijen: “Een kinderhospice is een kruising tus-

Synorga groep:

van advies tot installatie
De SYNORGA groep bestaat uit
drie bedrijven die innovatieve en
duurzame totaaloplossingen
bieden voor een schoner milieu
en een veiligere werk- en leefomgeving. Onze drive ligt bij
elektrotechnische installaties,
inbraak- en brandbeveiliging en
elektrotechnische inspecties
& energie-adviezen.
Al meer dan 45 jaar.
Voor een indruk van
onze werkzaamheden:

www.synorga.nl/portfolio

• elektrotechniek
• verlichting
• noodstroom
• data
www.synorga.nl/
elektrotechniek
Wilt u meer weten? www.synorga.nl

groep

• elektra inspecties
• energieadvies
• duurzame producten
• beheer en opleiding
www.synorga.nl/em

www.linkedin.com/company/synorga

• inbraakbeveiliging
• brandbeveiliging
• toegangscontrole
• camerasystemen
www.synorga.nl/bt

www.facebook.com/synorga

sen een normaal huis en
een ziekenhuis, dus het is
in feite dubbelop”, aldus
Lander. “Maar ook hierbij
geldt: iedereen was meer
dan bereid mee te werken
en doneerde geld, spullen
of diensten. Echt hartverwarmend. Zonder al die
vrijwilligers en al die mensen die bij willen dragen,
zou dit nooit gelukt zijn. Ik

Het orkest Musical Souvenir draagt Pallieter een
warm hart toe. Op 19 december is er een Kerstconcert, “The Sound of
Christmas” m.m.v. soliste Natalie Merfort.
De organisatie van dit
concert is een initiatief- en in handen van
WOP Schollevaar (i.s.m.
met de Ontmoetingskerk
en Musical Souvenir).
De opbrengst van dit bijzondere concert komt

ten goede van Stichting
Pallieter. Het is mooi dat
Natalie Merfort meedoet,
omdat zij zich ook regelmatig inzet voor Pallieter.
Musical Souvenir kunt u
volgen via de website:
www.musicalsouvenir.nl
of via facebook:
www.facebook.com/
Musical-Souvenir203942189661847
en natuurlijk bij een van
de komende concerten.

Welkom in de wereld van P

Je zorgen even opzij zetten...

Stichting Pallieter • Paradijsselpark 135 • 2904 PA Capelle aan den IJssel
T 010 458 70 53 • M 06 106 55 999 • E info@pallieterhelpt.nl • www.pallieterhelpt.nl
Bank NL76 ABNA 0588 000 000

n Pallieter & Villa Pardoes
Villa Pardoes & Pallieter! Wat hebben die gemeen?
Beide zetten zich in voor het welzijn van zieke kinderen
en het ontlasten van ouders. Door deze unieke samenwerking bieden zij kinderen de kans er even helemaal
uit te zijn. En wel in een omgeving die dat maximaal
mogelijk maakt. Villa Pardoes heeft daartoe 12 prachtige
themahuisjes in het Brabantse Kaatsheuvel, naast de
Efteling. Deze huisjes zijn voorzien van alle gemakken
voor een verantwoord en veilig verblijf. Dit vakantieverblijf is gebouwd voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m
12 jaar met een ernstige, mogelijk levensbedreigende
ziekte. Een Medische Commissie beoordeelt de aanvraag.
Als de aanvraag is goedgekeurd is het gehele gezin welkom.
Het is de bedoeling van Villa Pardoes en Pallieter om in
gezinsverband, en dat mag dus ook met oma en opa, een
week vakantie te vieren.
Gezamenlijk daar verblijven en genieten van onder andere
de Efteling, Toverland en de Beekse Bergen. Op die manier
maken Villa Pardoes en Pallieter het mogelijk dat ook ernstig
zieke kinderen een geweldige tijd kunnen hebben.
Zij zetten zich samen in om het verblijf in Villa Pardoes mogelijk te maken en de daarmee samenhangende kosten op te
vangen. Dankzij vele donoren en sympathisanten lukt dat!
Wanneer u dit aanspreekt hopen wij dat u ons wilt steunen.

Stralende gezichten...

Kijk voor meer informatie over deze goede doelen op:
www.pallieterhelpt.nl en www.villapardoes.nl

Echt even in een andere wereld zijn...

ABN AMRO kantoor
Capelle a/d IJssel verbouwd

SAMEN STERK!
CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Het kantoor van ABN AMRO aan de Duikerlaan in Capelle aan den IJssel
heeft een flinke verbouwing ondergaan. Er is veel veranderd aan de
uitstraling en er zijn extra comfortabele wachtruimtes gecreëerd.
ABN AMRO biedt zijn klanten meer privacy en ruimte, bijvoorbeeld
voor het voeren van een goed adviesgesprek. En ook om in alle rust te
kunnen internetbankieren.
ABN AMRO is 24 uur per dag, 7 dagen per
week bereikbaar voor advies. Zo hebben
we een uitgebreide internetsite die helpt
bij heel veel standaard vragen van klanten.
Het kantoor is geopend op maandag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Daarnaast is de bank op verzoek beschikbaar in de avonduren en behoort advies
via beveiligde beeldverbinding ook tot de
mogelijkheden.

Het kantoor in Capelle aan den IJssel is
onderdeel van het cluster Capelle aan
den IJssel - Nieuwerkerk aan den IJssel en
Krimpen aan den IJssel. Kantoordirecteur
Arjan Bosmans vertelt: “ABN AMRO biedt
iedere klant een warm welkom, of u nu
voor complexe zaken langskomt of een
nieuwe bankpas nodig hebt. Onze financieel adviseurs geven uitgebreid advies.
Dit hoort in alle vertrouwen en rust te
gebeuren, vandaar de verbouwing.”
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Pallieter is jarig

‘Pallieter is hier aan tafel ontstaan’
De redactie is op bezoek bij
Basro Elektrotechniek in Bergschenhoek. Directeur Marck van
Boven heeft ons gastvrij uitgenodigd in zijn werkkamer. Daar
nemen we plaats aan een grote
tafel, niet wetende dat hier een
mooie geschiedenis schuil gaat.
Welke historie dat is, horen we
al snel. “Hier, op deze plek , is 15
jaar geleden Stichting Pallieter
ontstaan,” vertelt Marck ons.
Idee
Ieder bedrijf, organisatie of
stichting is eens begonnen
met een idee. Een idee wat
leidt tot oprichting. Zo ook
Stichting Pallieter, dat binnenkort haar 15-jarig bestaan
viert.
Precies 15 jaar geleden is het
allemaal begonnen bij Basro
Elektrotechniek. Een aantal
gelijkgestemde
bedrijven
stak toen samen met oprichter Rein Lander de koppen
bij elkaar, waarna Stichting
Pallieter tot stand gekomen
is.
Aan de oprichtingstafel bij
Basro waren onder andere
Johanna van de Weerd en
Theo de Jong van Japhet Holding, Gerard van Krevelen
van Sports Corner, René van
Tuijl van Euro Index en Corry van Tol van Hospice Kuria
aanwezig.
“Rein kende ons al vanuit
zijn vorige baan,” verklaart

Marck de link. “Ook nu
komt hij nog geregeld langs
op kantoor.

Vanaf het begin draag
ik Pallieter een warm
hart toe.

Meestal zit hij dan boordevol ideeën, die hij graag wil
delen. Ik bewonder zijn enthousiasme, dat altijd inspirerend werkt.”

Vrijwel vanaf de oprichting
in 2000 draag ik de Stichting Pallieter een warm hart
toe. Het enthousiasme en de
betrokkenheid met de doelgroep van Rein Lander heeft
mij in 2001 doen besluiten
om naast het sponsorschap
ook bestuurlijk mijn steentje
bij te dragen. Tijdens mijn
bestuurlijke periode werden
wij regelmatig geconfronteerd met schrijnende gevallen van chronisch zieke
kinderen. Deze kinderen die,
samen met de ouders, enorm
dankbaar waren als de Stichting financieel ondersteuning kon bieden voor de
noodzakelijke voorzieningen
of op een andere wijze een
stille wens in vervulling kon
laten gaan. Ondanks het feit
dat ik na vijf jaar het bestuur
heb verlaten voel ik me nu
nog steeds verbonden met de
Stichting. Veel ondernemers
hebben de afgelopen jaren
Pallieter financieel ondersteund met het mooie werk
wat ze doen. Ik wens de
chronisch zieke kinderen toe
dat Pallieter nog lang in staat
zal zijn ze te helpen. Met veel
genoegen en maatschappelijke betrokkenheid steun ik en
mijn bedrijf Pallieter.

Marck heeft Stichting Pallieter zien groeien. Wat begon
met sponsoring, vooral bij
de organisatie van evenementen en activiteiten, werd
steeds groter.

“Het doel acHter SticHting
Pallieter SPreekt aan,”
verklaart Marck Het
SucceS. “dat iS concreet.
iedereen Heeft een beeld
bij ongeneeSlijke zieke
kinderen. ik vind Het
ontzettend knaP dat
MenSen Hen die zorg
kunnen bieden en daaroM
Steunt baSro de SticHting
Pallieter en ‘de vrienden
van SoPHietje’ graag.”
Groei
Het aantal bedrijven dat Pallieter ondersteunt groeide
steeds meer en het resulteerde al in steeds grotere evenementen zoals diverse sponsorgala’s en gezellige thema
evenementen, met als doel
geld op te halen voor stichting Pallieter.

Directeur Marck van Boven: ‘Meestal zit Rein boordevol ideeën, die hij graag wil delen. Ik bewonder zijn
enthousiasme, dat altijd inspirerend werkt.’

Wat een mooi initiatief!

Als ouders van een dochtertje dat op zesjarige leeftijd een hersentumor kreeg
en daaraan overleed, herinneren mijn man en ik ons
nog heel goed hoe moeilijk
het leven is met een ernstig
ziek kindje.
Voor ons, maar ook voor
onze twee andere kinderen,
was dat gedurende een periode van twee en een half
jaar. Voor anderen is dat
langer of korter.
Maar voor elk gezin is het

heel moeilijk. Artsen helpen jou en je kindje, maar
de diepte van het lijden
en het daardoor soms ontwricht zijn van het gezin,
voelen ouders en kinderen
dagelijks.
Wat is het daarom goed dat
er naast ziekenhuiszorg,
wonen in een hospice, hulp
van familie en buren nu
ook een opvanghuis is waar
een hele familie samen kan
wonen. Ouders, broers en
zusjes worden even van de

elke dag weerkerende praktische zorgen verlost. Er is
ruimte voor ontspanning,
de mogelijkheid om de batterij weer wat op te laden.
Wat een mooi initiatief!
Toen onze Saskia ziek was,
bestond dat niet.
Ik zou het toegejuicht hebben en doe het dus nu op
deze manier.
Magda en Henk Heesen

Leo Droog, directeur Synorga
groep bv.

Pallieter bedankt iedereen die
ons de afgelopen 15 jaar heeft
gesponsord. En wij hopen dat u
ons in de komende jaren wilt
blijven steunen om de gezinnen
en kinderen meer kwaliteit van
leven te geven.

Stichting Pallieter Rotterdam
Paradijsselpark 135 • 2904 PA Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 – 4 58 70 53/06 - 106 55 999
E-mail: info@pallieterhelpt.nl

www.pallieterhelpt.nl
Banknr.: IBAN NL76 ABNA 0588000000

Basro, bestaande uit de divisies Elektrotechniek, Beveiligingstechniek en
Services is trots op de gerenommeerde lijst met opdrachtgevers, waar
onder veel retailketens, bouwmarkten, garagebedrijven en de zorgsector.
Opdrachtgevers ervaren nog dagelijks de voordelen van het werken
met een landelijk werkende organisatie met de flexibiliteit en service
van de plaatselijke installateur. Basro ervaart problemen nog als
uitdagingen, zorgen worden overgenomen en oplossingen altijd ge
vonden, 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar.
Van ontwerp tot engineering, van implementatie tot aan de
After Sales, van A tot Z coördineert en installeert Basro
voor haar opdrachtgevers de elektrotechnische installaties,
energiezuinige verlichting, noodverlichting, PLCbesturingen,
datanetwerken, inbraaksignaleringssystemen, toegangs
managementsystemen, brandmeldinstallaties en video
observatiesystemen.
De flexibiliteit, de gedegen kennis en decennialange
ervaring van Basro, staan borg voor een mooi
eindresultaat.

Weg en Land 21
2661 DC Bergschenhoek
Telefoon: 010  522 02 44
Fax: 010  521 80 40
Email: info@basro.com
www.basro.com

BASRO ZET WENSEN OM
IN REALISATIE

Pallieter is jarig

Villa Pardoes en Pallieter wat hebben die gemeen?
Villa Pardoes & Pallieter!
Wat hebben die gemeen?
Beide zetten zich in voor
het welzijn van zieke kinderen en het ontlasten van
ouders. Door deze unieke
samenwerking bieden zij
kinderen de kans er even
helemaal uit te zijn. En wel
in een omgeving die dat
maximaal mogelijk maakt.
Villa Pardoes heeft daartoe
12 prachtige themahuisjes
in het Brabantse Kaatsheuvel, naast de Efteling. Deze
huisjes zijn voorzien van
alle gemakken voor een
verantwoord en veilig verblijf. Dit vakantieverblijf is

gebouwd voor kinderen in
de leeftijd van 4 t/m 12 jaar
met een ernstige, mogelijk
levensb edreigende ziekte.
Een Medische Commissie
beoordeelt de aanvraag.
Als de aanvraag is goedgekeurd is het gehele gezin
welkom. Het is de bedoeling van Villa Pardoes en
Pallieter om in gezinsverband, en dat mag dus ook
met oma en opa, een week
vakantie te vieren.
Gezamenlijk daar verblijven en genieten van onder
andere de Efteling, Toverland en de Beekse Bergen.
Op die manier maken Villa
Pardoes en Pallieter het mogelijk dat ook ernstig zieke

kinderen een geweldige tijd
kunnen hebben.
Zij zetten zich samen in om
het verblijf in Villa Pardoes
mogelijk te maken en de
daarmee samenhangende
kosten op te vangen. Dankzij vele donoren en sympathisanten lukt dat! Wanneer
u dit aanspreekt hopen wij
dat u ons wilt steunen.
Peter Draaisma, voorzitter
Raad van Bestuur IJsselland
Ziekenhuis Capelle aan den
IJssel

Peter Draaisma:
Villa Pardoes en Pallieter
maken het mogelijk dat ook
ernstig zieke kinderen een
geweldige tijd kunnen hebben.

mensen maken het verschil
Een bijzondere gebeurtenis: 15 jaar stichting
Pallieter. In deze jaren is
Pallieterburght geopend
als instelling voor intensieve zorg aan ernstig
zieke kinderen. Een voorziening waar de gemeente
met recht trots op kan zijn.
Wellicht nog trotser is de
gemeente op alle mensen
die zich hier als vrijwilliger belangeloos voor inzetten. Zij maken immers
het verschil. Ik ben blij
dat ik vanuit mijn functie

deze mensen af en toe heb
kunnen helpen.

graag een steentje aan bijdraagt.

Wie Pallieter zegt, zegt
Rein en Phyllis Lander. Na
het realiseren van Pallieterburght zijn zij niet stil
gaan zitten, nog iedere dag
zetten zij zich in voor de
zorg van zieke kinderen
en het waarmaken van
hun stille wensen. De jaarlijkse verwendagen in het
Isala Theater zijn daar een
mooi voorbeeld van. Een
traditie waar de gemeente

De stichting Pallieter feliciteer ik hartelijk met hun
15 jarig jubileum. Ik wens
de stichting (en Rein en
Phyllis) nog veel actieve
jaren toe. Ik weet zeker dat
zij nog vele stille wensen
gaan waarmaken. En zieke kinderen, hun zusjes
en broertjes en ouders nog
vele momenten van onbezorgdheid schenken met
een lach op hun gezicht.

Gerrit Kruijt
Algemeen directeur/
gemeentesecretaris
gemeente Capelle aan den
IJssel

een bijzondere kans!
Het was een bijzondere kans
om in 2009 het verpleegkundig kinderdagverblijf De
kleine Kapitein in het schitterende gebouw van Pallieterburght onder te brengen.
Samen met het ErasmusMC-Sophia benut Stek
Jeugdhulp Pallieterburght.
Op de begane grond vind je
het verpleegkundig kinderdagverblijf van Stek Jeugdhulp, voor die kinderen die
niet meer continu in het ziekenhuis moeten verblijven,
maar die nog te kwetsbaar
zijn om naar de gewone kin-

deropvang te gaan. Het verpleegkundig kinderdagverblijf biedt in Pallieterburght
kinderdagopvang voor kinderen tot vijf jaar die intensieve en specifieke verpleegkundige zorg nodig hebben.
Het gaat dus om jonge
kinderen waarbij continu
toezicht noodzakelijk is.
Wij zijn dan ook zeer dankbaar voor de bijdrage van de
bewoners en bedrijven in de
regio, dankzij hen is Pallieterburght tot stand gekomen.
Thea Roelofs
bestuurder Stek Jeugdhulp

It’s all about jukeboxes

F ELICIT EER T PA LLIET ER
MET HET
15 J A RI G JUB ILEUM

WA LL COVERING - A UT O BELETTERIN G - INS T ORE SI GNI NG
BE WEG WI JZERIN G - LI CHT RECL AME - DOO SLET TE RS - RECL AME BORDEN

Bij Jukebox Gallery in Leerdam waant
u zich werkelijk in de fifties en sixties.
Hier hebben we in de loop der tijd één
van de grootste collecties ter wereld
aan originele jukeboxen bijeengebracht.
Naast unieke jukeboxen treft u ook
andere bijzondere items aan, zoals
authentieke poolbiljarts, Coca-Cola-

automaten en sixtiesmeubilair. Denkt u
aan jukeboxen, dan denkt u natuurlijk
aan singles en zelfs 78-toeren bakeliet
platen. En daarvan is een ruime sortering voorradig. Maar Jukebox Gallery
heeft ook de nieuwste generatie met
afspeelmogelijkheden. Voor CD’s en
zelfs voor uw iPod!

GILDENSTRAAT 32 | 4143 HS LEERDAM | PHONE 0345-511 990
info@jukeboxgallery.com | www.jukeboxgallery.com

V JUKEBOXES V SLOTMACHINES V RADIO’S V VENDING MACHINES V COCA-COLA MACHINES V TV’S V elke werkdag en Zaterdag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur

Beste kinderen en ouders,
vrienden van Villa Pardoes en
Pallieter

Enveloppen & verzendverpakkingen online

?

Monuta ondersteunt lokale initiatieven
via het Monuta Charity Fund.
Stichting Pallieter ontving een cheque voor het project Muziek voor
ouders die een kind verloren hebben.
De zangeres, Natalie Merfort, gebruikt de donatie om een CD te maken voor
herdenkingsdiensten voor gezinnen die een kind verloren hebben.
Heeft u een project dat past bij het thema Zorg voor nabestaanden? Dan kunt
u samen met een ambassadeur uw aanvraag indienen. Alle medewerkers en
franchisenemers van Monuta zijn ambassadeur van het fonds.
Op www.monutacharityfund.nl leest u hier meer over.

Per stuk te bestellen

Gratis voorbeeld aanvragen

Persoonlijke service

Snelle levering

T: (0800) 023 05 50
Gratis 24/7 bereikbaar

VEILIGBED.NL

Veilig rusten, veilig slapen
Met ons uitgebreide assortiment en vele opties kunnen we u voorzien in uw behoefte.
Daar waar dat niet optimaal kan, gaan we samen opzoek naar een passende oplossing.

Pallieterburght Sophia
subafdeling van de IC Kinderen
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Professioneel

Family Centered Care

Kinderen die langdurig in het ziekenhuis
verblijven missen een normale leefsituatie en de
stimulans die daarvan uitgaat. Pallieterburght
is een afdeling die focust op ontwikkelingsgerichte zorg waarbij het hele gezin centraal
staat. Ondanks de opname wordt er alles aan
gedaan om het gezin zoveel mogelijk als gezin
te laten draaien. Ouders en eventuele broertjes,
zusjes en vriendjes en vriendinnetjes kunnen op
de kinderkamers op bezoek komen en blijven
logeren. Er is een snoezelkamer, een badkamer
met bubbelbad en een heerlijke tuin waar bij
mooi weer iedereen buiten kan zitten of spelen.
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Ouders en kind kunnen op deze manier
geleidelijk wennen aan het overnemen van de
vaak zware zorg terwijl ze waar nodig worden
bijgestaan door de aanwezige zorgprofessionals.

Missie

De uiteindelijke missie van deze unieke afdeling
is: een betere kwaliteit van leven creëren voor
langdurig zieke kinderen, zodat zij later als
gezonde volwassenen in de maatschappij
kunnen functioneren.

Tot nu toe werden sinds de opening 150
kinderen langdurig verpleegd op Pallieterburght
en 430 kinderen kortdurend. Veel verschillende
zorgverleners uit diverse disciplines zijn bij
de zorg betrokken: verpleegkundigen, zorgassistenten, kinderartsen, kinderchirurgen,
maag-lever-darm
artsen,
KNO-artsen,
neurologen, fysiotherapeuten, logopedisten,
diëtisten. Daarnaast leveren vrijwilligers een
onschatbare bijdrage in het aanbieden van nietziekenhuisgebonden zorg om de ontwikkeling
en het welbevinden te stimuleren in een zo
huiselijk mogelijke sfeer.

De zorg wordt geleverd door verpleegkundigen
en artsen van de intensive care en valt onder
de verantwoordelijkheid van deze afdeling. Met
de steeds verbeterende zorg voor kritisch zieke
kinderen van alle leeftijden blijven steeds meer
kinderen, helaas vaak met handicaps, in leven.
Regelmatig worden zij met allerlei hulpmiddelen
naar huis ontslagen. Ouders moeten leren deze
hulpmiddelen te hanteren. Dit kost vaak tijd en
kan pas starten als het kind stabiel is.

a

a

Ook is er een grote keuken waar gekookt en
gegeten kan worden. Op die manier is de
afdeling volledig gericht op familiegerichte
zorg (patient and family centered care) om
daarmee de draaglast van de opname zo gering
mogelijk te maken en de overgang naar huis
te stroomlijnen. Daarnaast worden bij het
kind vooral de gezonde kanten benadrukt en
gestimuleerd zodat de negatieve invloed van
een langdurige opname op de ontwikkeling
zoveel mogelijk beperkt wordt.

Sindsjanuari2010heeftdeintensivecarekinderen
van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis
een subafdeling in Pallieterburght. Het betreft
hier een voor Nederland uniek project waarbij
in een huiselijke setting door het academisch
kinderziekenhuis zorg wordt geleverd die een
overgang vormt tussen de intensive/high care
en de thuissituatie voor kinderen die met veel
ondersteuning van medische apparatuur naar
huis gaan.
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