
Hoogvliegers

Voor één dag

Elf jaar geleden werd de Stichting Hoogvliegers opgericht. Het idee was 
even simpel als mooi; piloten moeten vlieguren maken om hun licentie 

te houden en kinderen die ziek zijn of een beperking hebben, kunnen 
met hen meevliegen. Meer dan 4.000 vrijwilligers en honderden sponsors 

hebben mogelijk gemaakt dat ruim 10.000 kinderen met een chronische 
ziekte of beperking de dag van hun leven hadden.

vergeten dat   
 je ziek bent
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Help de Hoogvliegers
Stichting Hoogvliegers laat zieke en gehandicapte 
kinderen van 6 t/m 17 jaar een bijzonder avontuur 
beleven. Hoogvliet ondersteunt de sponsoring van de 
Hoogvliegersdagen en Hoogvliet medewerkers helpen 
als vrijwilligers. Op www.stichtinghoogvliegers.nl zie 
je hoe kinderen kunnen worden aangemeld, hoe je 
vrijwilliger kunt worden en hoe je kunt doneren.

“Hoe zij in het leven 
staan, daar kunnen 
wij veel van leren”
Radio 538-dj Coen Swijnenberg 
was in 2017 te gast op een van de 
Hoogvliegersdagen en werd zó enthousiast  
over het werk van de Stichting Hoogvliegers, 
dat hij zich ter plekke aanmeldde als 
ambassadeur. Op tal van manieren zet hij 
zich in, niet in de laatste plaats door op de 
radio enthousiast verslag te doen van zijn 
avonturen in de lucht. 

“Kinderen die een hele andere toekomst 
hebben dan eigenlijk zou moeten, worden 
in het zonnetje gezet. Ik ben nu twee 
jaar ambassadeur en probeer zoveel 
mogelijk aanwezig te zijn op de circa 14 
Hoogvliegersdagen in het jaar. Dit keer was 
Den Helder aan de beurt. Ik mocht helpen 
bij het ambulancevliegtuig. Kinderen 
die niet (meer) in staat zijn om te zitten, 
hebben de mogelijkheid om per brancard 
toch de lucht in te kunnen. In Den Helder 
waren dat Lotte en Elin. Deze dames 
hebben grote indruk op mij gemaakt. Hoe 
zij in het leven staan, daar kunnen wij veel 
van leren. Ook is het bijzonder om te horen 
van ouders en begeleiders hoe waardevol 
zo’n dag voor de hele familie is. En de 
begeleidster van Lotte die na de vlucht 
zo geëmotioneerd was, omdat Lotte had 
gezegd dat dit ‘de mooiste dag van haar 
leven’ was. Elke Hoogvlieger is natuurlijk 
bijzonder, maar sommigen blijven je bij.”

“Die blije gezichtjes; 
dat is waar we het 
voor doen!” 
Peter Bakker is een van de piloten die 
regelmatig het luchtruim kiest met 
Hoogvliegers. Daarnaast organiseert hij de 
Hoogvliegersdag Hilversum en is hij sinds 
vorig jaar manager van de stichting. 

“Hoogvliegersdagen worden door het hele 
land georganiseerd. Kinderen komen 
daar met de Hoogvliegersbus of met het 
konvooi van vrachtwagens. Bij aankomst 
ontvangen ze een tas met een T-shirt, een 
cap, kleine cadeautjes en een boardingpas 
met vluchtnummer. Als ze aan de beurt 
zijn, komt de piloot ze ophalen om te gaan 
vliegen. We zorgen ervoor dat er tijdens de 
wachttijd op en rond het vliegveld van alles 
te doen is: een ritje met een vrachtwagen, 
racen met een sportauto en vaak is de 
douane aanwezig met speurhonden en 
in beslag genomen goederen die je kunt 
bekijken. Ook de brandweer en politie 
komen langs om hun materieel te laten 
bewonderen en er zijn verschillende andere 
activiteiten. Op de grond is het bijna net 
zo leuk als in de lucht! Maar het letterlijke 
hoogtepunt is natuurlijk het vliegen. 
De kinderen mogen zelf in de lucht het 
vliegtuig besturen als ze dat kunnen. Ook 
hebben we een speciaal ambulancevliegtuig 
met een brancard, zodat kinderen ook 
liggend vervoerd kunnen worden. Eenmaal 
terug op de grond ontvangen ze uit handen 
van de piloot een Hoogvliegersdiploma, een 
officieel moment waarbij zowel de piloot als 
de Hoogvlieger een handtekening op het 
diploma zet. Die blije gezichtjes; dat is waar 
we het allemaal voor doen!”

Hoogvliet klanten 
doneren € 23.500 
aan statiegeld
Hoogvliet steunt Stichting 
Hoogvliegers sinds 1 september 
2018 ook met een donatieknop 
op de statiegeldautomaten. 
Klanten kunnen er na het  
invoeren van de flessen voor 
kiezen het statiegeld te 
doneren. Van 1 september tot 
en met 31 december werd op 
deze manier een bedrag van 
€ 23.500 opgehaald! 

P&O Manager Petra van der Vlist 
van Hoogvliet overhandigt de 
cheque aan Peter Bakker van 
Stichting Hoogvliegers.  


