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Lionsclub De Pappegay bestaat inmiddels bijna 50 jaar. 
Gedurende al die jaren heeft de club zich ingezet voor 
de ondersteuning van een groot aantal goede doelen. 
Stijn Stubenrouch noemt er een aantal op zoals: 
stichting Pallieter, kerstpakketten voor Rotterdamse 
dak- en thuislozen, crisisopvang van Rotterdamse 
kinderen van twee tot twaalf jaar, Familiehuis Daniel 
den Hoed, Big Brothers and Big Sisters of Rotterdam, 
koken voor geestelijk gehandicapten, BONNE-golfdag 
ten behoeve van het nationaal spierfonds en de actie 
Heerlijck Hillegersberg. 

Sinds 2013
Vanaf 2013 is Lionsclub De Pappegay sponsor van 
stichting Pallieter. Stijn Stubenrouch vertelt: “Destijds 
heeft de Lionsclub een wijnactie gevoerd waar de 
opbrengst voor vijftig procent aan de stichting is 
besteed. De samenwerking is tot stand gekomen 

Lions helpen, het motto is: ‘We serve’. Lions helpen waar zij kunnen. En, niet alleen 

omdat het één van de belangrijkste doelstellingen is van de Lionsorganisatie. Zij doen 

dat gewoon graag en op allerlei manieren. Iedere Lionsclub organiseert acties en eve-

nementen om fondsen te werven voor goede doelen. Door zelf de handen uit de mou-

wen te steken en als vrijwilliger aan de slag te gaan. Zo ook Lionsclub De Pappegay 

uit Rotterdam. Zij dragen stichting Pallieter een warm hart toe. Wij praten met Lionlid 

Stijn Stubenrouch.
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door het contact van één van de leden met Rein Lander.” Waaruit bestaat de 
sponsoring?  Stijn Stubenrouch: “Onze Lionsclub doneert geld aan de stichting 
Pallieter. Pallieter besteedt dat geld aan een goed doel, waarbij uitgangspunt is: 
er voor zorgen en zien dat ook ernstig zieke en gehandicapte kinderen kunnen 
lachen en spelen.”

Betrokken
Wat voor gevoel heeft u bij stichting Pallieter? “Onze Lionsclub heeft een goed 
gevoel bij alles wat de stichting Pallieter doet en organiseert. We zijn nauw 
betrokken bij Pallieter. Zo ben ik onlangs is toegetreden tot het bestuur van de 
stichting Pallieter. Een ander Lionslid, Luuk de Boer, is ook nog niet zo lang geleden 
is toegetreden tot het bestuur van de stichting Pallieter Beheer. Deze stichting 
houdt zich bezig met de exploitatie en beheer van de hospice Pallieterburght in 
Capelle aan den IJssel. Weer een ander lid, Gottfried Mildenberg, is adviseur van 
de stichting Pallieter. De inzet is belangeloos en kent geen financiële vergoeding.” 
Hij besluit met de mooie woorden: “De Lionsclub zal waar mogelijk en nodig de 
stichting Pallieter blijven ondersteunen.”


