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‘Dichtbij het gezin en het zieke kind.’ Zo luidt de slogan van de stichting 
Pallieter uit Capelle aan den IJssel. Sinds 2000 zet de stichting zich in voor 
het ondersteunen van kinderen die palliatieve zorg behoeven. We zijn 
opnieuw aan tafel geschoven bij de sympathieke Rein Lander, oprichter 
van stichting Pallieter. Een impressie van een aangenaam gesprek. 

Palliatieve zorg betekent het verzachten van een kwaal, zonder de ziekte tot 

genezing te brengen. De verzachting verbetert de kwaliteit van het leven voor 

de kinderen en hun gezinsleden. Stichting Pallieter zamelt fondsen in om pro-

jecten te ondersteunen en mogelijk te maken. De stichting geeft geen geld maar 

laat wensen in vervulling gaan. Rein: “Wij richten ons op kinderen in de leeftijd 

van nul tot zestien jaar. Graag willen wij dichterbij het gezin en het zieke kind 

komen. Dat doen we op allerlei manieren en in samenwerking met andere regi-

onale stichtingen.” 

DaDa Pallieter Circusdagen
Stichting Pallieter is onder meer een samenwerking aangegaan met de stichting 

Dada uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Een stichting die zich inzet voor het ver-

beteren en kindvriendelijk maken van de zorg aan kinderen in ziekenhuizen en 

medische instellingen in Nederland. Recentelijk hebben beide partijen de DaDa-

Pallieter Circusdagen georganiseerd in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel. 

Het 2-daagse evenement is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van vele 

sponsors en de inzet van een groot aantal vrijwilligers. 

Jaarlijks evenement
Rein: “De DaDa-Pallieter 2-daagse is speciaal gehouden voor gezinnen met 

een ernstig ziek kind. Er zijn honderd zieke kinderen samen met hun ouders, 

broertjes of zusjes geweest. Het evenement heeft helemaal in het teken van het 
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circus gestaan. In totaal hebben we ruim driehon-

derd mensen een leuke dag kunnen geven. Het is 

de bedoeling dat we hier een jaarlijks terugkerend 

evenement van maken.”

Kinderspeeltuin
Rein komt hierdoor op het volgende samenwer-

kingsproject: “We willen bijvoorbeeld ook graag dat 

zieke kinderen samen spelen met gezonde kinderen. 

Ze moeten het gevoel hebben dat ze erbij horen. Re-

den waarom wij onder meer kinderspeeltoestellen 

sponsoren in de kinderspeeltuin Taka Tuka land in 

Zevenkamp. Er komt daar ook een groot nieuw pand 

bij. Hier willen wij graag een kindertheater gaan re-

aliseren.” 

Kindertheater
“Als we over een eigen theater in de buurt beschik-

ken, kunnen we die ruimte in de toekomst bijvoor-

beeld gebruiken voor de DaDa-Pallieter 2-daagse. 

Het is de bedoeling dat de ruimte multifunctioneel 

inzetbaar wordt, zodat we er meer activiteiten kun-

nen organiseren.” Rein vervolgt: “Villa Pardoes heeft 

recentelijk ook zo’n kindertheater gerealiseerd. Wij 

willen dit kindertheater in dezelfde sfeer bouwen. 

Villa Pardoes stelt de bouwtekeningen en bijbeho-

rende know how gratis ter beschikking.”

Villa Pardoes
“We hebben ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Villa Pardoes. 

Pallieter gaat gezinnen uit de regio, met een ziek kind, een week vakantie aan-

bieden bij Villa Pardoes. De eerste negen gezinnen zijn door de medische com-

missie toegelaten en gaan de komende maanden bij Villa Pardoes op vakantie.” 

Sophia Kinderziekenhuis
Rein vertelt ook nog dat de stichting voor een therapeutisch zwembad heeft 

gezorgd bij zorghuis OpenDoor, een project in Kaatsheuvel. Tevens noemt hij 

het cd-project van het Sophia Kinderziekenhuis dat de stichting heeft geadop-

teerd. Bovendien is de eerste kinderkamer in het Sophia Kinderziekenhuis ge-

realiseerd. “Deze kamer is in dezelfde stijl ingericht als hier in Pallieterburght. 

Zodat de kinderen over en weer dezelfde ruimte en sfeer verblijven. We hopen 

dat zieke kinderen sneller opknappen in een vrolijke omgeving,” besluit hij het 

gesprek. De realisatie van de tweede kamer in het Sophia Kinderziekenhuis volgt 

binnenkort. 

Ondersteunen
Kortom: genoeg prachtige projecten en initiatieven. Interesse om stichting Pallieter 

te ondersteunen? Bezoek dan de website: www.pallieterhelpt.nl of neem contact 

op met Rein Lander, telefoon: 06 - 106 55 999 of via info@pallieterhelpt.nl 
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