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Stichting Pallieter draagt

Villa Pardoes warm hart toe

“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. 

Het spreekt mij enorm aan en de stichting Pallieter draagt Villa Pardoes een warm 

hart toe. In de toekomst gaan we meer met elkaar samenwerken.” Deze woorden zijn 

van de sympathieke Rein Lander, oprichter van de stichting Pallieter. 

Sinds 2000 zet deze stichting zich in voor het ondersteunen van kinderen die pallia-
tieve 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. 

Wensen in vervulling
De 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 aan meewerkt. “Ja, er is hier altijd nieuws onder de 
zon”, zegt Rein lachend. Hij gaat allereerst nader in op de samenwerking met Villa 
Pardoes. 

Onvergetelijke vakanties
Villa Pardoes, bij de Efteling, bestaat uit acht vakantiewoningen, aan elkaar gescha-
keld rondom een grote centrale ruimte. Het gebouw heeft de vorm van een slak. Villa 
Pardoes biedt onvergetelijke vakanties. Voor gezinnen met een ernstig, mogelijk le-
vensbedreigend, ziek kind van vier tot en met twaalf jaar. Voor kinderen die dolgraag 
een tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte. Maar ook voor broertjes, 
zusjes, ouders, opa’s en oma’s die dromen van een onbezorgde week met elkaar. 

Uitbreiding
Rein: “Aangezien er een wachtlijst is van ruim zeven 
maanden, wil Villa Pardoes graag uitbreiden naar 
twaalf vakantiebungalows. Hier levert de stichting Pal-
lieter graag een bijdrage aan. Medio 2014 start de ver-
bouwing zodat er vier extra vakantiebungalows komen 
bij Villa Pardoes. We zijn ook gestart met de verbou-
wing van de Wellness ruimte bij Villa Pardoes. Deze is 
inmiddels twintig jaar oud en is nodig aan vernieuwing 
toe.” 

Sophia Kinderziekenhuis
Rein belicht graag nog een aantal andere projecten: “In 
het Sophia Kinderziekenhuis worden momenteel twee 
kamers op de Intensive Care in dezelfde stijl ingericht 
als hier in Pallieterburght. Zodat de kinderen over en 
weer in dezelfde ruimte en sfeer verblijven en in een 
bekende omgeving terecht komen.” Hij vervolgt: “Voor 
gezinnen waarvan een kind is overleden, wordt er ook 
twee keer per jaar een bijeenkomst gehouden in het 
kinderziekenhuis. Er komt nu een CD met muziek die 
past bij de rouwverwerking. Een initiatief dat wij even-
eens graag sponsoren.” 

Symposium
De stichting Pallieter is ook hoofdsponsor van het sym-
posium ‘Recht op leven, geeft recht op zorg’ dat vol-

gend jaar plaatsvindt in het Emma Kinderziekenhuis 
in Amsterdam. Het symposium wordt georganiseerd 
door de Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige 
Kindzorg (VGVK) en de stichting PAL kinderpalliatieve 
expertise. 

Directe zorg
“Het is een landelijk symposium voor mensen die di-
rect met de kinderen en de zorg aan bed te maken 
hebben. We werken al samen met de stichting PAL. De 
stichting probeert landelijke eenheid te creëren tussen 
alle verschillende organisaties. Er zijn nu zo’n 500 orga-
nisaties en stichtingen die zich afzonderlijk van elkaar 

inspannen voor de zorg aan zieke kinderen. Het is dus nog steeds een oerwoud en 
allemaal erg ondoorzichtig, ” aldus Rein. Hij besluit met de mooie woorden: “Mijn 
doelstelling is dan ook te streven naar één groot landelijk fonds voor kinderen die 
palliatieve zorg behoeven. Dat zou me dat enorm goed doen en daar wil ik graag 
mijn steentje aan bijdragen. ”

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 


