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Als de aanvraag is goedgekeurd is het gehele gezin welkom. Het is 
de bedoeling van Villa Pardoes en Pallieter om in gezinsverband, en 
dat mag dus ook met oma en opa, een week vakantie te vieren.

Gezamenlijk daar verblijven en genieten van onder andere de  
Efteling, Toverland en de Beekse Bergen. Op die manier maken Villa 
Pardoes en Pallieter het mogelijk dat ook ernstig zieke kinderen 
een geweldige tijd kunnen hebben.

Zij zetten zich samen in om het verblijf in Villa Pardoes mogelijk  
te maken en de daarmee samenhangende kosten op te vangen.  
Dankzij vele donoren en sympathisanten lukt dat! Wanneer u dit 
aanspreekt hopen wij dat u ons wilt steunen.

Peter Draaisma, voorzitter Raad van Bestuur  
IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel

Villa Pardoes & Pallieter! Wat hebben die gemeen?  
Beide zetten zich in voor het welzijn van zieke kinderen  
en het ontlasten van ouders. Door deze unieke samen
werking bieden zij kinderen de kans er even helemaal 
uit te zijn. En wel in een omgeving die dat maximaal  
mogelijk maakt. Villa Pardoes heeft daartoe 12 prachtige  
themahuisjes in het Brabantse Kaatsheuvel, naast de 
Efteling. Deze huisjes zijn voorzien van alle gemakken 
voor een verantwoord en veilig verblijf. Dit vakantie
verblijf is gebouwd voor kinderen in de leeftijd van  
4 t/m 12 jaar met een ernstige, mogelijk levens
bedreigende ziekte. Een Medische Commissie  
beoordeelt de aanvraag.

Welkom in de wereld van  
Pallieter & Villa Pardoes



Echt even in een andere wereld zijn...

“Als u deze folder leest, dan zult u misschien denken ‘Alweer zo’n 
stichting voor goede doelen!’ Waarschijnlijk krijgt u dagelijks  
verzoeken om instellingen te steunen en draagt u al de nodige steen-
tjes bij. Maar mag ik toch uw aandacht vragen voor onze stichting? De naam van 
de stichting is ontleend aan een boek van Felix Timmermans over Pallieter, een 
ware levensgenieter. Men kan ook ‘pallieteren’, zorgeloos en uitbundig genietend 
in de natuur rondwandelen. Is dit niet de stille wens van een ieder?”

Doelstelling
Een bijdrage leveren aan de palliatieve zorg voor ernstig, ongeneeslijk dan wel 
chronisch zieke en gehandicapte kinderen tot 16 jaar in Nederland. Dit alles via het 
werven van fondsen (die volledig ten goede komen aan de doelgroep van Pallieter).
Lopende en nieuwe projecten zijn de Sprookjesdagen, de samenwerking met Villa 
Pardoes en het ondersteunen van tal van andere projecten die zorgen voor meer 
kwaliteit van leven voor gezinnen met ernstig zieke en gehandicapte kinderen.

“Het bestuur en ik vragen aan u om met ons mee te doen. Wij hebben uw steun  
hard nodig om ernstig zieke kinderen te zien lachen. Sinds de oprichting van de 
stichting hebben diverse bedrijven zich al bereid verklaard ons incidenteel of jaarlijks 
te steunen. Zo ook organisaties uit de sportwereld. Onze directe manier van werken, 
spreekt gelukkig veel mensen aan. Mogen wij ook op uw steun rekenen?”

Namens de Stichting Pallieter, 
Rein Lander, PR/Fondsenwerving

Pallieter dichtbij het gezin en het zieke kind 



Als ouders van een dochtertje dat 
op zesjarige leeftijd een hersentumor 

kreeg en daaraan overleed, herinneren mijn man 
en ik ons nog heel goed hoe moeilijk het leven is met 

een ernstig ziek kindje. Voor ons, maar ook voor onze twee 
andere kinderen, was dat gedurende een periode van twee en een 

half jaar. Voor anderen is dat langer of korter. Maar voor elk gezin is 
het heel moeilijk.

Artsen helpen jou en je kindje, maar de diepte van het lijden en het daardoor 
soms ontwricht zijn van het gezin, voelen ouders en kinderen dagelijks.
Wat is het daarom goed dat er naast ziekenhuiszorg, wonen in een hospice, 
hulp van familie en buren nu ook een vakantieverblijf is waar een hele familie 
samen kan wonen. Ouders, broers en zusjes worden even van de elke dag 
weerkerende praktische zorgen verlost. Er is ruimte voor ontspanning, de 

mogelijkheid om de batterij weer op te laden.
 

“Wat een mooi initiatief! Toen onze Saskia ziek was, bestond 
dat niet. Ik zou het toegejuicht hebben en doe het dus 

nu op deze manier.” 

Magda en Henk Heesen

Je zorgen even opzij zetten...



Een prachtige herinnering...



Vrijwel vanaf de oprichting in 2000 
draag ik de Stichting Pallieter een warm 

hart toe. Het enthousiasme en de betrokkenheid 
bij de doelgroep van Rein Lander  heeft mij in 2001 doen 

besluiten om naast het sponsorschap ook bestuurlijk mijn 
steentje bij te dragen. Tijdens mijn bestuurlijke periode werden 

wij regelmatig geconfronteerd met schrijnende gevallen van 
chronisch zieke kinderen. Deze kinderen die, samen met de ouders, 

enorm dankbaar waren als de Stichting financieel ondersteuning kon 
bieden voor de noodzakelijke voorzieningen of op een andere wijze een 
stille wens in vervulling kon laten gaan. Ondanks het feit dat ik na vijf 
jaar het Bestuur heb verlaten voel ik me nu nog steeds verbonden met 
de Stichting. Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren Pallieter 

financieel ondersteund met het mooie werk wat ze doen. Ik wens 
de chronisch zieke kinderen toe dat Pallieter nog lang in staat 

zal zijn ze te helpen. Met veel genoegen en maatschappelijke 
betrokkenheid steunen ik en mijn bedrijf Pallieter. 

Leo Droog, directeur Synorga groep bv

Stralende gezichten...



Een groot cadeau voor het hele gezin...



Er komen in Nederland steeds meer chronisch en ongeneeslijk zieke kinderen 
die langer kunnen blijven leven. Dit mede als gevolg van steeds verbeterende 
behandelings mogelijkheden en medische zorg. Als gevolg van deze ontwikkeling 
kunnen ouders en mantelzorgers gemakkelijk overbelast raken. Omdat een goed 
functionerend vangnet ontbreekt én de intensieve zorg voor het zieke kind meer naar 
huis wordt verplaatst. Ieder kind heeft recht op een zorgeloos leven, maar sommige 
kinderen is dat niet zonder meer gegund.
Het is van belang kinderen die blijvende zorg nodig hebben en hun gezinnen te voorzien  
van een infrastructuur met goede medische zorg ondersteunende voorzieningen die door
loopt van de intensive care naar de thuissituatie en die gericht is op zowel kind als gezin.

Continuïteit  van zorg is hierin zeer belangrijk. Pallieterburght, een afdeling van Erasmus 
MCSophia en mogelijk gemaakt door stichting Pallieter, is hiervan een goed voorbeeld. 
Waarin een goed woon en leefklimaat voor zowel kind als gezin gecombineerd worden 
met intensieve medische en verpleegkundige zorg in een geleidelijke overgang naar de 
thuissituatie. 
Deze groep ouders en kinderen is gebaat bij aandacht voor niet alleen medische 
aspecten, maar ook aandacht voor het verlagen van de draaglast, door de kwaliteit van 
leven voor het hele gezin zo optimaal mogelijk te maken. Stichting Pallieter helpt om het 
leven van chronisch en ongeneeslijk zieke kinderen en hun gezinnen ook draaglijker te 
maken door ondersteuning te bieden bij extra zorg voor de kwaliteit van leven van deze 
kwetsbare groep. De samenwerking met Villa Pardoes is hiervan een goed voorbeeld. 
Op deze manier zorgt stichting Pallieter voor ondersteuning van het gehele zorgtraject 
van chronisch en ongeneeslijk zieke kinderen en het hele gezin.

Saskia Gischler en Dick Tibboel, afdeling IC Erasmus MC/Sophia

Een sprookje in deze echte wereld...



Onbetaalbaar...
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