
Veel bedrijven geven rond Sinterklaas 
een attentie aan hun medewerkers en/
of relaties. Is het niet mooi om dan een 
chocoladeletter te geven en daarmee 
tegelijkertijd een goed doel te steunen? 
Dat kan ook dit jaar weer met de 
chocoladeletteractie van JCI Eemland. 

Door de verkoop van duurzame choco-
ladeletters willen we dit jaar een bijdrage 
leveren aan Stichting Pallieter. Deze 
stichting vormt het landelijke goede doel 
van JCI Nederland voor 2011-2012. 

Stichting Pallieter levert een bijdrage 
aan de palliatieve zorg voor ernstig, 
ongeneeslijk en/of chronisch zieke 
kinderen in Nederland. Stichting Pallieter 
wil de aandacht leggen op deze specifieke 
zorg en het maatschappelijke draagvlak 
vergroten. De voorzieningen van Pallieter 
vallen nog buiten de reguliere zorg en ze 
moeten het hebben van sponsorgelden 
en fondsenwerving. 
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Junior Chamber International is een wereldwijde netwerk 
organisatie voor persoonlijke ontwikkeling voor onder- 
nemende mensen van 25 tot 40 jaar. JCI Eemland is één 
van de 100 kamers in Nederland. Onze leden zijn betrokken 
bij (regionale) projecten waarbij zij zich zowel maatschap-
pelijk als persoonlijk ontwikkelen.  

Wij zijn actief op het terrein van trainingen, sociale en maat-
schappelijke 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.

Voor meer informatie & bestellingen  
Mail naar chocoladeletter@jci-eemland.nl 
Neem contact op met een JCI Eemland lid

Kinderhospices
Pallieter verzorgt een betrekkelijke nieuwe 
vorm van zorg waarbij het kind een optimale 
verzorging en begeleiding in een zo goed mogelijke 
gezinsvervangende omgeving krijgt. Voor kinderhospices 
worden normale woonhuizen aangepast en geschikt gemaakt. 
De vaak één op één zorg is er in handen van gekwalificeerde 
verpleegkundigen. Dit maakt het verblijf voor langdurig zieken 
kinderen heel wat plezieriger dan in een ziekenhuis.

Wat kunt u doen?
U kunt ernstig zieke kinderen meer kwaliteit 
van leven geven door eenvoudigweg mee te 
doen en chocoladeletters af te nemen. Dit 
kan in elke door u gewenste hoeveelheid. 

Elke letter draagt direct bij aan een van de 
nieuwe projecten van Stichting Pallieter zoals de 

inrichting van diverse nieuwe kinderhospices.

Duurzame letters 
De letters zijn gemaakt van duurzame chocolade en naast de 
standaard letter is er ook een ‘de luxe’ variant. Uiteraard wordt 
de letter (letter S) geleverd in een luxe geschenkverpakking en 
desgewenst wordt er een gratis gedicht toegevoegd. Daarnaast 
zijn er diverse opties mogelijk zoals een logo van uw bedrijf op 
een chocoladeplaatje gedrukt. De gehele 
opbrengst van deze actie komt in zijn  
geheel ten gunste van het goede doel!
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