
 

 

  

BESTEL CHOCOLADELETTERS EN 

STEUN TEGELIJKERTIJD KINDEREN 

 

JCI ‘s-Gravenhage 
steunt stichting 

Pallieter 

Over JCI 
Junior Chamber International is een wereldwijde netwerk 
organisatie voor persoonlijke ontwikkeling voor ondernemende 
mensen van 25 tot 40 jaar. 
JCI ’s-Gravenhage is al meer dan 50 jaar actief op het terrein van 
trainingen, sociale en maatschappelijke projecten, business events 
en internationale samenwerking. De missie van JCI is ‘To provide 
development opportunities that empower young people to create 
positive change’,vrij vertaald in persoonlijke ontwikkeling met als 
resultaat een positieve verandering in de maatschappij. 

U kunt naast de chocoladeletteraktie, Pallieter uiteraard 
ook rechtstreeks steunen met een bijdrage. Vanaf  !20,- 
ontvangt u van JCI een leuke aardigheid! 

Wilt u chocoladeletters bestellen of een bijdrage 
schenken open dan het bestelformulier 

Fair Trade chocoladeletters 
De letters zijn gemaakt van Fair Trade chocolade, waardoor de 
cacaoleveranciers een eerlijke prijs krijgen voor hun oogst. 
Uiteraard wordt de letter geleverd in leuke verpakking en 
desgewenst wordt er een gratis gedicht toegevoegd. De gehele 
opbrengst van deze actie komt ten gunste van het goede doel! 

Pallieter maakt zich sterk voor 
de zorg van terminaal zieke 
kinderen. Helaas kunnen niet 
alle ziektes bij kinderen 
genezen worden. Verzorging 
en verzachting is dan het 
enige wat nog mogelijk is. 
Deze palliatieve zorg vindt met 
gespecialiseerde 
ondersteuning 'bij voorkeur 
plaats in de thuissituatie'. 
Soms echter wordt de last 
voor het gezin toch te zwaar 
zodat men de zorg voor het 
kind niet meer aankan. 
Verzorging elders is dan de 
enige manier om zo'n gezin 
weer op adem te laten komen.  

Voor zulke situaties vormen 
kinderhospices (aangepaste 
woonhuizen) een uitstekende 
oplossing. In deze voor ons land 
betrekkelijk nieuwe vorm van 
zorg krijgt het kind optimale 
verzorging en begeleiding in een 
zo goed mogelijke 
gezinsvervangende omgeving. 
De vaak één op één zorg is er in 
handen van gekwalificeerde 
verpleegkundigen. Kortom, voor 
langdurig zieke kinderen heel 
wat plezieriger om te verblijven 
dan in een ziekenhuis. 

Voor meer informatie en bestellingen: 

- Mail naar m.schurer@live.nl 
- Bel Marieke Schurer 06-55185498 


