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We treffen Rein in het pand van Eversheds Faasen 
aan de Bahialaan in Rotterdam. Daarmee krijgen 
we al meteen een voorbeeld van sponsoring te zien. 
“Omdat de voorzieningen voor palliatieve zorg bui-
ten de reguliere zorg vallen, zijn wij afhankelijk van 
sponsors. Sponsoring kan bij ons ook in natura en 
daar is dit inderdaad een goed voorbeeld van. Met 
Stichting Pallieter mogen wij gebruik maken van de 
ruimte in dit pand. We houden er vergaderingen of 
ontvangen hier mensen.”

Pallieterburght
Helaas zijn er situaties waarin kinderen te maken 
hebben met een ernstige of chronische ziekte.  
Verzachting is dan nog het enige dat kan worden 
geboden. Verzorging in de thuissituatie trekt soms 
echter een te zware wissel op de ouders en de rest 
van het gezin. Dan is een kinderhospice een goed  
alternatief. Kinderen verblijven hier in een gezins-
vervangende omgeving, waar ze huiselijk en ver-
trouwd verzorgd worden door goed gekwalificeerd 

Stichting Pallieter maakt 
stille wensen waar

personeel. Een leukere omgeving dan een zieken-
huis, maar wel één die hoge kosten met zich mee-
draagt. “Een kinderhospice kan dus eigenlijk alleen 
maar bestaan dankzij sponsorgelden en fondsen-
werving van stichtingen als de onze,” zegt Rein.

Stichting Pallieter heeft zich sterk gemaakt voor  
de bouw van een hospice voor ernstig zieke kin-
deren. Dit resulteerde in 2009 tot de opening 
van Pallieterburght in Capelle aan den IJssel. Een  
schitterend gebouw, dat uiteraard niet zo maar 
tot stand is gekomen. “We hebben hier ongeveer 
drie miljoen euro voor nodig gehad,” vertelt Rein. 
“Dat bedrag is door onze vrijwilligers heel breed  
opgehaald in de regio. We zijn gesponsord door 
bijvoorbeeld businessclubs en sportclubs. Het liefst 
zou ik ze allemaal noemen, maar dat gaat na-
tuurlijk niet. In mijn ogen verdient de gemeente  
Capelle wel een speciale vermelding, want hoewel  
Pallieterburght op een duur stuk grond staat, hoe-
ven wij hier jaarlijks maar 1 euro voor te betalen. 
Een geweldig gebaar!”

De opening van Pallieterburght werd verricht door 
niemand minder dan voormalig premier Balkenen-
de, die nauw betrokken is bij het project. Inmiddels 
zit Pallieterburght vol en draait het goed, waardoor 
zelfs al aan uitbreiding wordt gedacht. De zorg vindt 
plaats dankzij een unieke samenwerking tussen het 

Sophia Kinderziekenhuis, Stek Jeugdhulp en het Kinderteam Thuiszorg Rotter-
dam. Stichting Pallieter denkt overigens al na over een nieuw project: de verhui-
zing van kinderhospice De Glind in Barneveld.

Vriendenclub
Stichting Pallieter zamelt dus fondsen in om projecten te ondersteunen of  
mogelijk te maken. Sponsoring kan op diverse manieren. Het is mogelijk om 
een bedrag te doneren of in natura te sponsoren en in overleg zijn er allerlei  
mogelijkheden om zelf activiteiten op te zetten die ten goede komen aan  
Stichting Pallieter, zoals een sponsorloop of braderie. Wie zich op langere  
termijn wil binden, kan lid worden van de Vriendenclub. Leden – particulieren of  
bedrijven – ondersteunen Stichting Pallieter drie jaar lang met minimaal  
500 euro. Dit komt de continuïteit ten goede. Nieuwe vrienden ontvangen een 
welkomstgeschenk en alle vrienden worden jaarlijks uitgenodigd voor een  
feestavond.

Rock & roll feest
In dat kader wil Rein graag wijzen op het feest dat dit jaar in november  
zal plaatsvinden in Kade 100 te Zwijndrecht. “Dat wordt mooi,” wrijft hij zich  
al in de handen. “René Shuman komt en zal een spetterend rock & roll  
optreden verzorgen. Ik verwacht dat er zo’n vijfhonderd mensen lekker uit hun dak  
zullen gaan.” Rein wijst de ondernemer nog op de mogelijkheid aan te sluiten. 
“Het is natuurlijk een goed alternatief voor een personeelsfeest. Geen logistieke 
beslommeringen, geen organisatie, maar gewoon lekker feesten bij ons!”

Afrika
“Het is leuk om met vrijwilligers in staat te zijn om mooie dingen te realiseren 
voor de kinderen,” zegt Rein. “Dat gaat van wandbeschilderingen en speelma-
teriaal tot het schenken van paarden, waarmee de kinderen een ritje kunnen 
maken.” Hij beseft echter dat er altijd uitdagingen blijven, vooral buiten de 
landsgrenzen. De intentie bestaat om een hospice in Mbarara in Oeganda te 
laten bouwen. Waarom Afrika?

“We hebben een DVD bekeken en het is zo’n totaal andere wereld,” antwoordt 
Rein. “In Nederland zijn er ongeveer honderd kinderziektes, die allemaal behan-
deld kunnen worden. In Oeganda kan men alleen aids en kanker behandelen. 
De kinderen komen dan enkele dagen naar het hospice, maar gaan daarna weer 
naar huis. Mobiele brigades komen dan aansluitend bij hen langs om thuiszorg 
te bieden. Een relatief voordeel is dan weer dat we met een ton in Afrika kunnen 
doen wat we hier met drie miljoen deden. We scheppen lokale werkgelegenheid 
met dit project en zullen onze ervaring van 12 ½ jaar inzetten, omdat er daar 
waar niks is, nog veel te winnen valt. Nee zeggen was dus geen optie!”

Interesse om Stichting Pallieter te ondersteunen, 
deel te nemen aan het feest in Zwijndrecht of meer 
weten over de vele projecten? 

Bezoek dan de website www.pallieterhelpt.nl 
of neem contact op met Rein Lander 
op 06-10655999 of via info@pallieterhelpt.nl.

STICHTING PALLIETER
Paradijsselpark 135, 2904 PA Capelle a/d IJssel
T: 010 - 4587053, M: 06 - 10655999
info@pallieterhelpt.nl, www.pallieterhelpt.nl

Sinds 2000 zet Stichting Pallieter zich in voor het ondersteunen van kinderen die palliatieve zorg behoeven. 
Palliatieve zorg betekent eigenlijk het verzachten van de kwaal, zonder de ziekte tot genezing te brengen. 
Deze verzachting verbetert de kwaliteit van het leven voor de kinderen en hun gezinsleden. Bijzonder is dat 
Stichting Pallieter bij haar werkzaamheden volledig drijft op vrijwilligers. Ook de bestuursleden zijn allen op 
vrijwillige basis betrokken. Onder hen bevindt zich oprichter Rein Lander. De redactie schoof bij hem aan 
voor een boeiend gesprek.


