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Lionsclub “de Bernisse”  
 

nodigt u hierbij uit voor hun  
 

Fundraisingavond  
 

op  
 

13 maart 2011. UITNODIGING UITNODIGING    

Pallieter, zorg(t) voor het zieke kind 

Palliatieve zorg 

voor ongeneeslijk 

zieke kinderen. 
 

Kinderen die ongeneeslijk ziek 

zijn, kunnen vaak niet (meer) 

thuis worden verzorgd, zodat ver-

zorging elders noodzakelijk is. 

Kinder hospices komen er steeds 

meer. De begeleiding is vaak in-

tensief en de hospices worden zo 

mogelijk volledig aangepast om 

op “thuis” te lijken voor de kinde-

ren. Dat maakt het verblijf duur en 

zelfs de basis kosten worden (nog) 

nauwelijks door overheid of ver-

zekering vergoed. Ze zijn afhan-

kelijk van sponsorgelden van o.a. 

Stichting Pallieter.  

Uitnodiging 

 

President Maarten Storm en zijn Lionsleden nodigen u uit op de twee-

jaarlijkse fundraising van Lionsclub “De Bernisse”, die dit jaar in het 

teken staat van steun aan de Stichting Pallieter en aan een nieuwe in-

richting van het ziekenhuis in Yikpabongo, Ghana. 

Dus kom op 13 maart 2011 naar theater De Twee Hondjes in Hellevoet-

sluis en laat u op onze feestelijke fundraisingavond verleiden tot het 

ledigen van uw portemonnee tbv. de genoemde doelen.  

Uiteraard zullen we u een avond bieden die geheel zal voldoen aan uw 

hoog gespannen verwachtingen!! 

Wat kost dat ..???? 
 

Om langs de portier te geraken en 

u te kunnen aanmelden bij de ser-

geant van dienst is slechts € 50,- 

per persoon nodig. 

De garderobe is gratis en de par-

keerplaatsen zijn iets verderop 

gelegen, maar wel gratis.… 

We rekenen erop dat het theater 

uit z’n voegen barst van het pu-

bliek, dus carpoolen wordt aange-

raden. 

De plaats des onheils 
 

Als plaats om onze fundraising te 

houden hebben we gekozen voor 

het uiterst sfeervolle theater de 

Twee Hondjes, net binnen de 

poorten van het pittoreske Helle-

voetsluis. 

Deze metropool ligt op ongeveer 

20 autominuten van Rotterdam. 

De fans van openbaar vervoer ma-

ken kennis met alle, ja alle vor-

men van transport wanneer ze de 

auto beslist willen laten staan; U 

bent gewaarschuwd! 

Bij het theater is voldoende 

(gratis) parkeergelegenheid.  

Bij regenachtig weer kunt u uw 

medepassagiers eerst bij de deur 

afzetten en dan uw auto parkeren.   

Ziekenhuis inventaris 

Yikpabongo, Ghana 
 

In het noorden van Ghana, één 

van de armste streken ter wereld, 

heeft St. Ghana Medical support 

in 1998 een klein ziekenhuis ge-

realiseerd. De inventaris 

(gebruikte spullen uit Rotter-

damse ziekenhuizen) zijn nodig 

aan vervanging toe, maar nu aan 

te schaffen in Ghana zelf, van-

wege de support van de econo-

mie aldaar en het vermijden van 

hoge transport en invoerkosten. 

Ghana Medical Support wordt 

belangeloos gerund door leden 

van onze club en de projecten-

wordt nauwkeurig geregisseerd 

en tot een goed einde gebracht. 


