Projecten stichting Pallieter

in the spotlights

‘Dichtbij het gezin en het zieke kind.’ Zo luidt de slogan van de stichting
Pallieter uit Capelle aan den IJssel. Sinds 2000 zet de stichting zich in
voor het ondersteunen van kinderen die palliatieve zorg behoeven.
We zijn opnieuw aan tafel geschoven bij de sympathieke Rein Lander,
oprichter van stichting Pallieter. Wij zetten een aantal mooie projecten
in de spotlights.
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. Rein: “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 doen we op allerlei manieren en in samenwerking met andere regionale stichtingen.”

CD Passage
Het uitbrengen van een CD van Natalie Merfort is één van de projecten die Pallieter dit jaar mogelijk heeft gemaakt, met steun van het Monuta Charity Fund. De
CD bestaat uit liedjes die mensen troost en steun geven. Recentelijk heeft Natalie
de muziek verzorgd tijdens de herdenkingsdienst in het Sophia Kinderziekenhuis
voor ouders die een kind verloren hebben. Na afloop van de dienst hebben alle
ouders de CD gekregen. De eerste duizend CD’s zijn aan het Sophia geschonken
voor deze bijeenkomsten. “Pallieter heeft duizend extra CD’s aangeschaft. Deze
verkopen we voor tien euro per stuk aan iedereen die het goede doel wil steunen,” aldus Rein. “Wij hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen de CD bij
ons willen kopen.”

Openluchtschool
“Ook hebben we voor blije gezichten gezorgd bij leerlingen
van de Openluchtschool Rotterdam. Pallieter heeft samen met
stichting DaDa vijftig nieuwe vouwbedden gesponsord,” aldus
Rein. Op de Openluchtschool volgen zo’n tachtig kinderen basisonderwijs mét zorg. Een groot aantal kinderen rust tussen de
middag een uurtje om even bij te tanken.

OpenDoor
Rein vertelt ook dat de stichting voor een therapeutisch zwembad heeft gezorgd
bij zorghuis OpenDoor, een project in Kaatsheuvel. Bovendien zijn de twee kinderkamertjes in het Sophia Kinderziekenhuis nu gerealiseerd. “Dit met dank aan
het personeel van het Loodswezen”, aldus Rein. “Deze kamertjes zijn in dezelfde
stijl ingericht als hier in Pallieterburght. Zodat de kinderen over en weer dezelfde ruimte en sfeer verblijven. We hopen dat zieke kinderen sneller opknappen
in een vrolijke omgeving.”

Kinderspeeltuin
Rein noemt nog een ander samenwerkingsproject: “We willen bijvoorbeeld ook
graag dat zieke kinderen samen spelen met gezonde kinderen. Ze moeten het
gevoel hebben dat ze erbij horen. Reden waarom wij onder meer kinderspeeltoestellen sponsoren in de kinderspeeltuin Taka Tuka land in Zevenkamp. Er
komt daar ook een groot nieuw pand bij. Hier willen wij graag een kindertheater
gaan realiseren. Het is de bedoeling dat de ruimte multifunctioneel inzetbaar
wordt, zodat we er meer activiteiten kunnen organiseren.”

Ondersteunen
Kortom: genoeg prachtige projecten en initiatieven. Interesse om 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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