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Sponsor aan het woord
“Schitterend initiatief”
“De Stichting Pallieter is één van de mooiste initia-
tieven die ik ken.” Deze woorden zijn van de sym-
pathieke Menno Kloostra, oprichter en eigenaar van 
Detaned. 

ZZP’er
Sinds 2002 is Detaned actief in bemiddeling van 
ZZP’ers in Nederland. In de tijd dat het woord ZZP’er 
nog onbekend en vaak ook onbemind was, heeft De-
taned zich hard gemaakt voor de fiscale en arbeids-
rechtelijke erkenning van de ZZP’er. Men is als des-
kundige vaak aanwezig geweest bij de vernieuwing 
van de VAR wetgeving en is een toonaangevende 
organisatie op het gebied van ZZP’ers. 
Maar: Detaned is meer dan een bemiddelaar. Men 
is gespecialiseerd in bemiddeling met actieve pro-
jectbegeleiding; werving en selectie; payrolling en 
oplossen van specifieke personeelsvraagstukken. 

Kloppend hart
Het hoofdkantoor is gevestigd in Capelle a/d IJssel. 
De complete administratie en back office wordt 
vanuit hier verzorgd. Deze vestiging is dan ook het 
kloppend hart. Daarnaast is er sinds drie jaar een 
vestiging in Heemskerk actief. Deze bedient voorna-
melijk het Noorden en Oosten van het land. Deta-
ned Zuid, gevestigd in Tilburg, bedient het gebied 
beneden de grote rivieren en is sinds zes jaar een 

bekend gezicht in deze regio. De visie, werkwijze en 
dienstverlening licht men graag persoonlijk toe.

Detaned Foundation
Twee jaar geleden is de Detaned Foundation op-
gericht. Menno Kloostra licht toe: “Wij doen graag 
iets terug voor mensen in de maatschappij. De De-
taned Foundation is opgericht om goede doelen te 
ondersteunen. Vanuit de Foundation schenken wij 
in natura.” 

Geweldig initiatief
Hoe is relatie met de stichting Pallieter tot stand 
gekomen? “Ik had begin 2011 een tekstschrijfster 
ingehuurd om flyers voor mij te maken. Zij had een 
band met de Foundation en de Stichting Pallieter. 
Het doel van de Stichting Pallieter spreekt natuurlijk 
enorm aan. Het is een geweldig initiatief.”

Sproei-installatie
Menno Kloostra vervolgt: “Wij hebben vervolgens bij 
Pallieterburght voor de sproei-installatie gezorgd. 
Verder dragen wij zorg voor het reguliere onder-
houd van de tuin. Dat blijven we ook in 2013 doen. 
Rein Lander is natuurlijk een enorme kartrekker en 
wij hebben respect voor de vele vrijwilligers van de 
Stichting Pallieter.”

De nieuwe aanwinst voor 
Stichting Pallieter!
De bus heeft veel bekijks of komt het door de chauffeur?

Met dank aan de vele sponsors!
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In een eerdere editie van dit magazine maakten wij kennis met Stichting Pallieter, dat zich sinds 2000 inzet 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. Voor deze editie spraken we opnieuw met oprichter Rein Lander, verantwoordelijk 
voor Sponsorwerving en PR.

Feestavond Stichting Pallieter
was zeer geslaagd

Rock ’n’ roll feest
Op 2 en 3 november was het eindelijk zo ver. Toen werd het rock ‘n’ roll feest, dat 
werd gehouden in het kader van 12 ½ jaar Stichting Pallieter, eindelijk gevierd. 
Rein vertelde ons in eerdere edities al heel veel over dit feest in Kade 100 te 
Zwijndrecht. René Shuman & Angel-Eye zorgden met band en dansers voor een 
meer dan swingende muzikale omlijsting. Tijdens de vrijdagavond, de Pallieter 
vriendenavond, heeft Rein weer enkele cheques mogen uitreiken. In totaal ging 
het om een bedrag van €120.000! Tijdens de avond werd bovendien de aftrap 
gegeven voor het kinderhospice in Afrika en werd JCI Nederland in het zonnetje 
gezet als dank voor de prettige samenwerking in de afgelopen twee jaar.

Hoe heeft Rein de avond zelf ervaren? “Het was een 
meer dan geslaagde avond, waarop iedereen het prima 
naar de zin had. Ik kijk er dus met plezier op terug.” 
Richting volgend jaar heeft Rein zelfs al een nieuw-
tje. “Zeker. Het Hilton hotel zal namelijk in april een 
benefietavond organiseren en op 2 november zal de 
Vriendenavond van Stichting Pallieter ook in het Hilton 
worden gehouden. Dat belooft een bijzonder gebeuren 
te worden, een beetje Amerikaans. Daarover zal ik later 
nog meer vertellen, maar ik kan wel al verklappen dat 
ook René Shuman weer aanwezig zal zijn.”

Doelen
Als we Rein vragen om enkele doelen te noemen 
die financiële steun hebben gekregen van Stichting 
Pallieter, wijst hij als eerste op het nieuwe doel: 
Stichting Lucai. Deze zet zich onder andere in bij de 
organisatie van vakantiereizen voor ernstig zieke tie-
ners tussen de 13 en 18 jaar. Iedere maand wordt 
een vakantieweek georganiseerd voor deze tieners 
en hun gezin. “Voorts hebben we de zogenaamde 
‘snoezelpaal’ op de intensive care van het Sop-
hia Kinderziekenhuis gesponsord, speelgoed voor  
Pallieterburght, is er een loods gebouwd om de kin-
derkarren en bolderkarren in op te slaan en hebben 
we steun gegeven aan kinderhospice ZonnaCare in 
Den Dolder en de nieuwbouw bij kinderhospice De 
Glind in Barneveld,” zegt Rein. “Daarnaast ontvan-
gen alle vrijwilligers een cadeaubon, de welbekende 
‘Pluim’. Die hebben zij meer dan verdiend.”

Doelstelling
Rein geeft aan dat Stichting Pallieter niet zomaar  
ieder initiatief ondersteunt. “Bij de oprichting, nu dus 
12 ½ jaar geleden, hadden we een bepaalde visie en 
doelstelling. Die wil ik niet verlaten. Daarom zeg ik 
wel eens dat het moeilijker is om het geld goed uit 
te geven, dan het binnen te halen. Fondsenwervers, 
en daar zijn er helaas veel van, zijn bij mij aan het  

verkeerde adres. Wij zoeken het toch wat kleinschaliger. Ik zou overigens iedereen 
op het hart willen drukken goed op te letten waar je geld aan geeft!”

Interesse om Stichting Pallieter te ondersteunen? Bezoek dan de website  
www.pallieterhelpt.nl of neem contact op met Rein Lander op 06-10655999 of  
via info@pallieterhelpt.nl. 

Fotograaf: Ton Schuring


