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Sponsor aan het woord

De redactie is op bezoek bij Basro Elektrotechniek in 
Bergschenhoek. Directeur Marck van Boven heeft ons 
gastvrij uitgenodigd in zijn werkkamer. Daar nemen 
we plaats aan een grote tafel, niet wetende dat achter 
deze tafel een mooie geschiedenis schuil gaat. Welke 
historie dat is, horen wel al snel. “Hier, aan deze tafel, 
is Stichting Pallieter ontstaan,” vertelt Marck ons.

Idee
Ieder bedrijf, organisatie of stichting is eens begon-
nen met een idee. Een idee wat leidt tot oprichting. Zo 
ook Stichting Pallieter, dat binnenkort haar 12 ½-jarig 
bestaan viert. Precies 12 ½ jaar geleden is het allemaal 
begonnen bij Basro Elektrotechniek. Een aantal gelijk-
gestemde bedrijven stak toen  samen met oprichter 
Rein Lander de koppen bij elkaar, waarna Stichting 
Pallieter tot stand gekomen is. Aan de oprichtingstafel 
bij Basro waren onder andere Johanna van de Weerd 
en Theo de Jong van Japhet Holding, Gerard van  
Krevelen van Sports Corner, René van Tuijl van Euro 
Index en Corry van Tol van Hospice Kuria aanwezig.

Aansprekend
“Rein kende ons al vanuit zijn vorige baan,” verklaart 
Marck de link. “Ook nu komt hij nog geregeld langs op 

kantoor. Meestal zit hij dan boordevol ideeën, die hij 
graag wil delen. Ik bewonder zijn enthousiasme, dat 
altijd inspirerend werkt.” Marck heeft Stichting Pallie-
ter zien groeien. Wat begon met sponsoring, vooral 
bij de organisatie van evenementen en activiteiten, 
werd steeds groter. Het aantal bedrijven dat Pallieter 
ondersteunt groeide steeds meer en het resulteerde 
al in steeds grotere evenementen zoals het Gala aan 
de Maas.

“Het doel achter Stichting Pallieter spreekt aan,” ver-
klaart Marck het succes. “Dat is concreet. Iedereen 
heeft een beeld bij ongeneeslijke zieke kinderen in 
bijvoorbeeld de Pallieterburght of het Sophia Kinder-
ziekenhuis. Ik vind het ontzettend knap dat mensen 
hen die zorg kunnen bieden en daarom steun ik Stich-
ting Pallieter en ‘de vrienden van Sophietje’ graag.”

Het sluitstuk van het jubileum wordt straks gevormd 
door het rock & roll feest, waarover wij al eerder 
berichtten. Kijk gerust op de website 
www.pallieterhelpt.nl voor meer informatie.

“Pallieter is hier aan tafel ontstaan”
In een eerdere editie van dit magazine maakten wij kennis met Stichting Pallie-
ter, 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 Sponsor-
werving en PR.

Bus
Rein heeft een erg leuk nieuwtje. Er komt namelijk een volledig vernieuwde 
Pallieter-bus. “Het is een Volkswagen- bus uit 1972,” zegt Rein enthousiast. “Bin-
nenkort is de bus klaar. Hij wordt helemaal wit - voorheen was dit blauwwit - en 
is voorzien van Pallieter bestickering. De bus is gesponsord door diverse bedrij-
ven. Sizo uit Nieuwerkerk aan den IJssel doet als sponsoring de bestickering en 
Van Steensel Assurantiën gaat de verzekering voor de bus sponsoren. Momenteel 
hebben we nog een aanhangertje in renovatie. Dat wordt in dezelfde stijl bestic-
kerd.”

Volop ontwikkeling
“We zijn op dit moment met heel veel dingen bezig,” antwoordt Rein als we hem 
vragen naar de laatste ontwikkelingen. Uiteraard wil hij hier best een aantal 
benoemen. “Er staan diverse acties op het programma, waarbij de opbrengst 
voor ons bestemd is. Zo gaat Lions Club de Pappegay uit Rotterdam met alle Rot-
terdamse Lions Clubs een wijnverkoopactie houden en zal ook Ladies Circle Rot-
terdam acties voor Pallieter houden,” licht Rein toe. Tevens wijst hij graag op 
de evenementen die JCI Amsterdam en JCI de Delflanden binnenkort zullen or-
ganiseren, respectievelijk een Comedy under the Stars in het Amsterdamse Bos 

Stichting Pallieter krijgt 
vernieuwde bus

(30 september) en een Running Network Dinner (25 oktober). Bovendien vindt 
7 oktober op de  Oosterhoutse Golfclub de wedstrijd om de Bob Mater beker 
plaats, alweer voor het 3e jaar voor Pallieter. “Verder heb ik op 21 september 
liefst vijftien regionale burgemeesters mogen ontvangen in Pallieterburght en 
zijn we in gesprek met Sophia Kinderziekenhuis en de SWKGroep uit Berkel en 
Rodenrijs. Er lopen ook plannen om te onderzoeken wat we kunnen betekenen 
voor individuele gezinnen in Krimpen en Capelle. Er gebeurt dus genoeg.”

Rock ’n’ roll feest
Natuurlijk kunnen we ook het rock ’n’ roll feest, dat 
op 2 en 3 november wordt gehouden in Kade 100 te 
Zwijndrecht, niet onvermeld laten. Rein kijkt al uit 
naar deze feestelijke avonden. “Wat is er nou mooier 
dan, inclusief hapjes en drankjes, lekker swingen op 
de muziek van René Shuman & Angel-Eye? Liefheb-
bers kunnen zelf een rock ‘n’ roll clinic bijwonen. 
Er is een verloting op kaartnummer.” Leden van de 
Vriendenclub van Stichting Pallieter krijgen twee 
gratis kaartjes voor het feest. Andere bezoekers be-
talen zestig euro per persoon.  “Er zijn nog kaarten 
beschikbaar, dus wie nog wil komen, is van harte 
welkom!” sluit Rein af.

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