Stichting Pallieter:

‘Dichtbij het gezin en het zieke kind’
‘Dichtbij het gezin en het zieke kind.’Zo luidt de nieuwe slogan van de
stichting Pallieter uit Capelle aan den IJssel. Een zeer toepasselijke uiting. Sinds 2000 zet de stichting zich in voor het ondersteunen van kinderen die palliatieve zorg behoeven. Een impressie van een gesprek met
de sympathieke Rein Lander, oprichter van de stichting Pallieter.
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. Stichting Pallieter zamelt fondsen in om projecten
te ondersteunen en mogelijk te maken. De stichting geeft geen geld maar laat
wensen in vervulling gaan.

Samenwerking
Rein Lander vertelt: “Onze doelstelling voor 2014 is meer samen te werken met
stichtingen in de regio. Als we met zijn allen onder één paraplu samenwerken,
kunnen we veel meer bereiken. Juist die samenwerking is belangrijk en noodzakelijk. Het draait om het belang van de kinderen. Ik probeer dan ook meer
stichtingen in de regio bij elkaar te brengen.”

Stichting DaDa
De stichting Pallieter is onder meer een samenwerking aangegaan met de stichting Dada uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Een stichting die zich inzet voor zieke
kinderen die extra zorg en voorzieningen nodig hebben. Ook is Pallieter een
samenwerking aangegaan met de Open Luchtschool Rotterdam, gevestigd in Hillegersberg. Dat is een school waar zo´n tachtig zieke kinderen onderwijs volgen.

Isala theater
Rein vervolgt: “Wij richten ons op kinderen in de leeftijd van nul tot zestien jaar.
Graag willen wij dichterbij het gezin en het zieke kind komen. Dat gaan we op
allerlei manieren en in samenwerking met andere regionale stichtingen doen.
Zo willen we een jaarlijks terugkerend festijn organiseren. Voor zowel het zieke
kind als ouders en andere gezinsleden. Dit jaar gaan we aan het einde van de
schoolvakantie twee leuke dagen organiseren in het Isala theater in Capelle aan
den IJssel. We doen dit bijvoorbeeld in samenwerking met de stichting DaDa.”
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Villa Pardoes
Rein vertelt verder: “In samenwerking met de stichting DaDa gaan wij ook gezinnen uit de regio een week vakantie aanbieden in Villa Pardoes.” Rein heeft al
eerder verteld dat zijn stichting Villa Pardoes een warm hart toedraagt. “Bij Villa
Pardoes heb ik een heel bijzonder gevoel. Van het project, in samenwerking met
de Efteling, ben ik erg onder de indruk. Er zijn zoveel vrijwilligers bij betrokken.
Ook met Villa Pardoes blijven we samenwerken. Medio dit jaar start de verbouwing zodat er vier extra vakantiebungalows komen bij Villa Pardoes, inclusief
een nieuwe Wellness ruimte.”

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
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