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“Het is mijn doelstelling een landelijk fonds op te richten voor kinderen die 

palliatieve zorg behoeven. Dit mede om de veiligheid en het voortbestaan van 

de stichting Pallieter te waarborgen. Het is daarbij belangrijk dat partijen in 

de zorgsector gaan samenwerken. Daar ontbreekt het momenteel aan. Dat is  

natuurlijk waanzin, want het draait om het belang van de ernstig zieke kinderen.” 

Aan het woord is Rein Lander, oprichter van de stichting Pallieter.

Sinds 2000 zet deze stichting zich in voor het ondersteunen van kinderen die pal-
liatieve zorg behoeven. 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. 

Pallieterburght
Kinderhospice Pallieterburght is één van de vele projecten welke mogelijk is  
gemaakt dankzij de stichting Pallieter. Ernstig zieke kinderen verblijven hier 
in een gezinsvervangende omgeving waarin ze huiselijk en vertrouwd worden  
verzorgd door gekwalificeerd personeel. Het is een veel aangenamere omge-
ving dan een ziekenhuis. De zorg vindt plaats dankzij een unieke samenwerking  
tussen het Sophia Kinderziekenhuis, Stek Jeugdhulp en het Kinderteam Thuis-
zorg Rotterdam. 

Centraal fonds
“Als we het voor elkaar krijgen om één centraal fonds op te richten voor alle  
hospices in ons land, zou me dat enorm goed doen. Daar wil ik graag mijn steen-
tje aan bijdragen, ” aldus Rein Lander. Hij vertelt dat het momenteel in Neder-
land sterk ontbreekt aan samenwerking tussen onderlinge partijen in de zorg.

Samenwerking
“Juist die samenwerking is belangrijk”, benadrukt Rein Lander. “Als verschillen-
de partijen  samenwerken, kunnen we gezamenlijk een vuist naar de overheid  
maken. Nu heeft iedereen zijn eigen ‘winkeltje’. Door samen te werken, zouden 
we veel meer kunnen bereiken. Samenwerking is noodzakelijk. Het draait om 
het belang van de kinderen.”

Nieuwe loods
Stichting Pallieter zamelt fondsen in om projecten te ondersteunen en mogelijk 
te maken. De stichting geeft geen geld maar laat wensen in vervulling gaan.  
Er zijn allerlei projecten waar men mee aan meewerkt. Rein vertelt: “Zo is medio 
juni de nieuwe loods bij Pallieterburght geopend. Daar kunnen kinderwagens, 
bedjes en andere spullen worden opgeslagen. Dit project is mede gerealiseerd 
dank zij de sponsors Het Loodswezen uit Rotterdam, het EKC Fonds uit Capelle 
aan den IJssel en de Van Cappellen Stichting.”

Sophia Kinderziekenhuis
“In het Sophia Kinderziekenhuis worden twee kamers in dezelfde stijl ingericht 
als hier in Pallieterburght. Zodat de kinderen over en weer dezelfde ruimte en 
sfeer verblijven. Daarnaast hebben we er voor gezorgd dat een kleinschalig 
kinderhospice ZonnaCare in Den Dolder nieuwe apparatuur heeft kunnen aan-
schaffen. Ook hebben we hier in Pallieterburght voor heerlijke relaxstoelen voor 
de ouders gezorgd.”

Vrijwilligers
De vrijwilligers binnen Pallieterburght ondersteunen de beroepskrachten bij de 
verzorging van de zieke kindjes. Zij bieden kinderen aandacht, een luisterend 
oor en een helpende hand. Tevens zijn de vrijwilligers belast met hand en span-
diensten rond het dagelijks beheer, zoals wassen, strijken, afwas, schoonmaak, 
boodschappen doen en koken. We hebben inmiddels een leuk team van vrijwil-
ligers die werken in een bijzondere omgeving.

Wat zoeken wij: mannen en vrouwen die nog iets willen betekenen voor de 
maatschappij en zich daarvoor minimaal 1x per week voor willen inzetten.
Wilt u ons team komen versterken? Neem contact met ons op.
www.pallieterburght.nl (zie onze website, hoofdstuk vrijwilligers) 

Ondersteunen
Interesse om de 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 

Stichting Pallieter:

“Het draait om het belang van de ernstig   zieke kinderen”


